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إِهْدَاءٌ 
إِلََ الْعَالِنِ الْيُوَامِ ًَالْأَبِ الْحَاًِِ الَّزُِ سًٍََ تِعِلْوِوِ ًَأَدَتِوِ هَا جَعَطَّشَثْ لَوُ ًَفْسِِ، ًَالَّزُِ لَيْ جٌُفِْوِ 

...... فَضِْلَةِ الذُّكْحٌُسِ سَلْوَاىَ تْيِ ًَصْشٍ الذَّاَّة: أَحْشُفِِ حَقَّوُ شَْْخَِِ الْجَلِْلِ

إِلََ هَيْ ًَضَعَيُوَا اهللُ سَثَثاً لٌُِجٌُدُِ فِِ ىَزِهِ الذًَُّْْا، فَأَهَذَّاًِِ تِالْحُةِّ ًَالشِّعَاَّةِ ًَرَلَّلَا لَِِ سُثُلَ 

..... ًَالِذََُّ الْحَثِْثَْْيِ: الحَّفٌَُّقِ ًَالنَّجَاحِ

إِلََ سَفِْقَاتِ الذَّسْبِ أَخٌََاجِِ فِِ كُلَِّْةِ الشَشِّعَةِ ًَهِيْ تَعْذِىَا الذِّسَاسَاتِ الْعُلَْْا اللَّاجِِ جَعَلَّوْثُ 

..... هِيْ أَدَتِيِيَّ ًَأَخْلَاقِيِيَ الْكَثِريَ

إِلََ كُلِّ قَلْةٍ هُحِةِّ لِلْعِلْنِ هُحَلَزِّرٍ تِالْغٌَْصِ فِِ هَسَائِلِوِ ًَالحَّزًَُّدِ هِيْ هَعِْنِوِ الَّزُِ لَا 

..... َّنْضَةُ

....... إِلََ ىَؤُلَاءِ جَوِْعاً

 أُىْذُِ ىَزَا الْثَحْثَ

 

 



 

 
 

 شكر وتقدير

، كىداني إلى سبيؿ العمـ كيسر  أشكر ا عز كجؿ عظيـ المنة كاسع الفضؿ الذم مفَّ عميَّ
لي نعمان كثيرة، فمكاله ما كتبت حرفان كال عقمت معنىن لكنو المتفضؿ المنعـ فأحمده حمدان كثيران كأثني 

. ىك عمى نفسو تبارؾ كتعالىق كما أثناه عميو ثناءن ال أحصي
اَل َيْشُكُر اَ َمْف اَل ) : كمف باب نسبة الفضؿ إلى أىمو كاالعتراؼ بالحؽ لصاحبو لقكلو 

. (1 )(َيْشُكُر النَّناَس 

فإنني أتقدـ بخالص شكرم كعظيـ تقديرم لشيخي الفاضؿ الذم أمدني بالعمـ الكافر كلـ 
يبخؿ عمين بنصح كال إرشاد، فطالما اختمس مف أكقاتو الثمينة ليصكب كيدقؽ كييذب كيمممـ شعث 

 .مازف إسماعيؿ ىنية:  فكاف نعـ األب كنعـ المعمـ فضيمة األستاذ الدكتكر،ما كتبتي 

: كأثني بالشكر كالتقدير لشيخيَّ الفاضميف

 . ماىر أحمد السوسي:فضيمة الدكتكر

 . السويركي سعيدشحادة: كفضيمة الدكتكر

حيث تفضال بقبكؿ مناقشة رسالتي، كلـ يبخال عميَّ بنصح كال إرشاد فأفدت كثيران مف 
. مالحظاتيما القيمة، فجزاىما ا عني خير الجزاء

كأشكر الجامعة الغراء منارة العمـ كالعمماء الجامعة اإلسالمية بغزة التي ميدت لي 
 سبؿ العمـ فأداميا ا لنا صرحان معطاءن كأداـ ا فضميا عمينا كعمى كثير مف  كزميالتيكلزمالئي

 .خمقو

                                                           

 .صحيح: ؛ كقاؿ محققو األلباني(4/403باب في شكر المعركؼ، / كتاب األدب)سننو / أبك داكد:  أخرجو(1)
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 المقدمة
إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف 

ييده ا فال مضؿ لو، كمف يضمؿ فال ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، كأشيد 
: أف محمدان عبده كرسكلو، كبعد

ُِٔفٕا ٔباِلُعُكٕٔد﴿: فإف ا عز كجؿ يقكؿ في محكـ التنزيؿ  إيذانان منو سبحانو بقداسة (1) ﴾ََٔأ

العقكد كخطكرة المساس بما شأنو أف يخميا، كذلؾ أف العقد في الشرع كفي عرؼ الناس شريعة 
عميو أف يمتـز أحكامو كيخضع لما ألـز بو نفسو مف شركط كجب المتعاقديف، فمف دخؿ فيو بشيء 

     .كغيرىا فيما يتكافؽ مع الشرع

ذا كاف األمر كذلؾ  فإف سبيؿ النجاة في ذلؾ أف يمتـز المرء األمانة كالصدؽ كالتبييف مع  كا 
مف تعاقد معو، فذلؾ شأنو أف يطرح البركة في العقد كيحقؽ مقاصده كفؽ إرادة الشارع الحكيـ، 

     .كرغبة المتعاقديف

كىذا ىك الشأف في جميع العقكد، كأكالىا بو عقد النكاح، الذم يختص بقداسة أسمى مف 
.  في أم عقد فيي في النكاح أكلى كأحرل كأكجبان غيره، فمئف كانت األمانة كالصدؽ مطمب

كمع بعد الناس عف األزماف الفاضمة، ككثرة التعقيدات كالمشكالت التي امتاز بيا زماننا، 
فقد أدل ىذا كغيره إلى بركز مشكمة ىددت عقد النكاح كجعمتو إلى عدـ االستقرار أقرب، أال كىي 
مشكمة التغرير التي تطرأ عمى عقد النكاح فتنحرؼ بو عف مقصكده كتخـر ركنان معتبران فيو أال كىك 
الرضا، كلست بالتي أزعـ أف ىذه المشكمة مف نتاج عصرنا بكؿ جكانبيا، بؿ ىي ممتدة ضربت 
جذكرىا منذ القدـ، كلكف األمر الذم استجد ىك التفنف الغريب الذم أحدثو بعض الناس لمتغرير 

بالعاقد اآلخر، كالتكسع في ىذا األمر تكسعان ممحكظان حتى بات األمر مشكالن عمى كثير مف الناس، 
فكاف لزامان عمى الباحثيف بياف ىذه المسألة كتحديد ضابطيا كأثرىا، كقد استعنت بحكؿ ا كقكتو 

                                                           

(. 1)يةجزء اآل: سكرة المائدة(1)
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في بحث ىذا المكضكع كبياف جزئياتو كجكانبو سائمة المكلى عز كجؿ أف يعينني عمى تجميتو جالءن 
. يزيح الغشاكة كيكشؼ العنت كيشفي السائميف

: طبيعة الموضوع: أوالً 
المكضكع عبارة عف دراسة فقيية ألثر التغرير عمى عقد  النكاح، كلمكصكؿ إلى ىذا األثر 
كاف ال بد مف بحث حقيقة التغرير كأنكاعو المختمفة ثـ استنتاج ضابط التغرير المؤثر، كبياف اآلثار 

. التي تترتب عميو

: أىمية الموضوع:  انياً 
 تكمف أىمية المكضكع في ككنو مرتبطان بعقد النكاح ذم القداسة الخاصة، كالذم يعد .1

لبنة األكلى في بناء المجتمع المسمـ، كمف الضركريات التي كضعيا الشارع ؿ المؤسس
. لتسير حياة الناس عمى استقامة

يعد ىذا المكضكع مف المكضكعات القديمة المعاصرة، كذلؾ أف المشكمة التي كيجدت قديمان  .2
. ىي ذاتيا التي تطؿ عمينا اليـك كلكف بشكؿ أكسع كأعمؽ كأعقد

ترتفع اآلف في مجتمعاتنا اإلسالمية نسبة الطالؽ بشكؿ ممحكظ، كلعؿ أحد أىـ أسبابيا ىك   .3
 .ق بالصدؽ كالتبييفئابتداء النكاح بالكذب كالتغرير عكضٌا عف ابتدا

: أسباب اختيار الموضوع:  ال اً 
. تعتبر أىمية المكضكع المشار إلييا سابقان سببان مف أسباب اختياره .1
لـ أجد خالؿ بحثي المتكاضع دراسة أفردت المكضكع ببحث خاص، فآثرت االعتناء بيذا  .2

 .األمر كنيؿ شرؼ البحث فيو
 .المساىمة في معالجة إحدل المشاكؿ المتعمقة بالمرأة في باب األحكاؿ الشخصية .3
تحدث الفقياء قديمان كحديثاي عف الغرر كالتغرير في المعامالت المالية، في الكقت الذم أقمكا  .4

مف الحديث عف التغرير في عقد النكاح، كباختالؼ ىذا العقد عف غيره مف العقكد احتاج 
 .إلى بياف أحكاـ التغرير فيو، كالتي حتمان تختمؼ عف أحكاـ التغرير في غيره مف العقكد
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: مشكمة البحث: رابعاً 

كاقعنا المعاصر أفرز لنا مسائؿ كمشكالت لـ تكف مكجكدة عند السابقيف مف أصحاب 
الفقو، لذا فإف حديث العمماء قديمان عف التغرير كاف عف تصكر لكاقعيـ، كعالجو كاف باعتبار ما 
بيف أيدييـ مف معطيات، أما كاقعنا اليـك فيك يحتـ عمينا إعادة دراسة ىذه المشكمة بثكبيا الجديد 

الذم يشتمؿ عمى صكر كاف تصكرىا متعذران لدل أجدادنا مف العمماء كالفقياء، ثـ إف المسألة 
متفرقة في الكتب كاألبكاب باختالؼ المذاىب، كجمعيا ككضع ضابط ليا يحتاج إلى جيد كدراسة 

. في ىذا البحث– مستعينة با - مستفيضة، كىذا ما سأتناكلو 

: أىداؼ البحث: خامساً 

رسـ حدكد كاضحة لمسألة التغرير في النكاح تجمع صكره، كتكشؼ عف حكمو الشرعي في  .1
 .كؿ صكرة

 .استنتاج ضكابط كشركط لمتغرير المؤثر عمى عقد النكاح .2
. بياف أثر التغرير عمى عقد النكاح كحقكؽ المتعاقديف .3

: الجيود السابقة: سادساً 
 الموضوع عند القدامى :

عف مكضكع البحث في كتاباتيـ الفقيية لباب - رحميـ ا – تحدث الفقياء القدامى 
النكاح، كلكف المكتكب فيو كاف في حدكد ما كاف يحصؿ في زمانيـ مف تغرير ببعض العيكب 

كالجذاـ كالبرص كنحكىا، أك ما يتعمؽ بالكفاءة مف الحرية كالنسب كغيرىا، كقد أشرت فيما سبؽ أف 
المشكمة في عصرنا باتت أخطر كأعمؽ كتنكعت صكر التغرير بشكؿ كبير ككاسع، كىذا ما سأككف 

عميو في دراسة البحث بإذف ا بحيث أدرس المكضكع بتفريعاتو المختمفة التي كلَّدتيا مشكالت 
  عصرنا، مع استنتاج ضابط ليذه التفريعات كعالج ليذه المشكمة مستنيرة بدراسة الفقياء القدامى 

 .ليذا المكضكع- رحميـ ا - 
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 الموضوع عند المحد يف :
في حدكد ما بحثتو دراسة عممية أفردت المكضكع ببحث خاص، – حد عممي عمى-لـ أجد 

كلكني اطمعت عمى بعض الدراسات كالبحكث كالتي تختمؼ قربان كبعدان عف مكضكع بحثي، ك أفدت 
-. شكر ا ليـ - منيا كمف جيكد باحثييا 

: كمف ىذه الدراسات

-  ىػ 1428، 1كفاح عبد القادر الصكرم، ط. د: كتاب التغرير كأثره عمى العقكد، تأليؼ .1
.  ـ، دار الفكر2007

كأفردت جزءان صغيران مف كتعرضت الباحثة في ىذا الكتاب لمتغرير في العقكد بشكؿ عاـ   
 التغرير في عقد النكاح، لذا فإف الحديث عف التغرير في عقد النكاح لـ يكف البحث لمحديث عف

بالقدر الكافي الذم يغطي جميع جزئياتو، كذلؾ أف الكتاب ال يحتمؿ التكسع كالتفصيؿ فيو، فكاف 
. إفرادم ليذه الجزئية بالبحث يعطي مساحة أكبر لمتكسع كالتعمؽ في دراسة المسألة

جامعة اإلماـ محمد عبد األحد مال رجب، : كتاب الخيار في النكاح، رسالة دكتكراة لمباحث .2
.  ىػ1421صالح بف غانـ السدالف، . د. أ: ، كمية الشريعة، المشرؼبف سعكد اإلسالمية

كقد تناكؿ البحث مكجبات الخيار في عقد النكاح، ككاف أحد ىذه المكجبات ىك التغرير، 
  ىذا البحث ازدادت لدم القناعة بضركرة إفراد مكضكع التغرير (1)كمف خالؿ اطالعي عمى خطة 

في عقد النكاح ببحث مستقؿ، كذلؾ أف صكر التغرير تحتاج إلى جمع كدراسة خاصة لتحديد 
. ضابط التغرير المؤثر، كىذا ما كمفت بو نفسي في ىذا البحث بإذف ا

الكتب التي تتحدث عف الغرر في العقكد أفادتني في اإلعداد لمخطة كالبحث، كلكف كما  .3
سيتبيف في البحث فإف التغرير يختمؼ عف الغرر لذا فإف الحديث كالبحث في التغرير يأخذ 

                                                           

اطمعت عمى الخطة، كلـ أطمع عمى البحث ألنني لـ أستطع الكصكؿ إليو لعدـ تكفره عمى شبكة االنترنت كال  (1)
.  في مكتبة الجامعة
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كجية أخرل غير الكجية التي يتجييا بحث الغرر، كىذا ال يمنع مف أنو يتشابو في بعض 
 .جزئياتو مع مكضكع التغرير

 
: منيج الباح ة: سابعاً 

أبدأ أكالن بتحرير محؿ النزاع، ثـ أذكر األقكاؿ، كأتبعيا بذكر : عند عرض المسائؿ الخالفية .1
سبب الخالؼ، ثـ أذكر أدلة األقكاؿ كأتبع كؿ دليؿ مباشرة بما كرد عميو مف اعتراض، كما 

 .يمكف أف يجاب بو عنو، ثـ أبيف الرأم الراجح كسبب الترجيح

أك أحدىما،  (البخارم كمسمـ  )عند االستدالؿ بالسنة كاألثر؛ فإف كاف ذلؾ في الصحيحيف  .2
.  بيما، كبالركاية التي تناسب االستدالؿ، أك بأحدىمافأكتفي

ف كاف ذلؾ في غير الصحيحيف، فأحرص عمى رد األحاديث إلى مظانيا مع الحكـ عمييا ما      كا 
. أمكف

. التعريؼ بالكممات كالمصطمحات الغريبة .3

الحرص عمى تكثيؽ األقكاؿ كالنقكؿ كالفكائد مف مصادرىا األصمية ما أمكف حرصان عمى  .4
. األمانة العممية كنسبة الفضؿ إلى أىمو

ذكر اسـ المؤلؼ، : تككف طريقة الرجكع إلى المراجع في اليامش عمى النحك التالي .5
. كالكتاب، كالجزء كالصفحة فقط

كتستكفى بقية معمكمات المرجع؛ كاسـ المكلؼ كامالن، كالمحقؽ، كالناشر، كتاريخ النشر،      
 .كرقـ الطبعة، في فيرس المراجع آخر البحث
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: خطة البحث:  امناً 

: ما يميقسمت البحث إلى ثالثة فصكؿ كخاتمة، كتفصيميا ؾ

 :كفيو ثالثة مباحث،  وأنواعو مفيـو التغرير في النكاح وعالقتو بالرضا:الغصل األول

. مفيكـ التغرير في النكاح: المبحث األوؿ

. عالقة التغرير بالرضا: المبحث ال اني

. أنكاع التغرير: المبحث ال الث

 :كفيو ثالثة مباحث،  حكـ التغرير وضابطو ووسائؿ إ باتو:الغصل الثاني

. حكـ التغرير: المبحث األوؿ

. ضابط التغرير المؤثر: المبحث ال اني

. كسائؿ إثبات التغرير: المبحث ال الث

 :كفيو مبحثاف،  آ ار التغرير عمى عقد النكاح والحقوؽ المترتبة عميو:الغصل الثالث

. خيار الفسخ لمتغرير كأحكامو: المبحث األوؿ

. أثر التغرير عمى حقكؽ المتعاقديف: المبحث ال اني

. كتتضمف أىـ النتائج التي سأتكصؿ إلييا في بحثي، كالتكصيات إف كجدت :الخاتمظ

. كتتضمف فيارس اآليات كاألحاديث كالمراجع كالمكضكعات :الغؼارس الطامظ

 



 

 

 

 

 

 
 انفصم األول

يفهىو انتغرير وعالقته بانرضا وأنىاعه 

وفيو  ال ة مباحث 

.  مفيـو التغرير:األول المبحث

. عالقة التغرير بالرضا :المبحث الثاني

.  أنواع التغرير:المبحث الثالث
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  المبحث األول

مغؼوم التعرير في النكاح 

:  حقيقة التغرير: أوالً 

ري تَّ اؿ: التغرير في المغة - أ ًر، كىاٍلغىرى مىى اٍلغىرى ٍمؿي النٍَّفًس عى رى كىىيكى حى ٍغًريري مىٍصدىره ًمفى اٍلًفٍعًؿ غىرَّ
: يىٍأًتي ًفي اليمغىًة ًبًعدًَّة مىعىافو 

ًديثي  .1 ًمٍنوي حى ، كى طىري مِّفه (1)(  َعْف َبْيِ  الَغَررِ َنَيى َرُسوُؿ اِ ): اٍلخى رى ميتىضى ذىًلؾى أىفَّ اٍلغىرى ، كى
طىًر  اًؿ ًلٍميىمىكىًة فىكىافى ميرىاًدفان ًلٍمخى تىٍعًريًض النٍَّفًس أىًك اٍلمى اطىرىًة، كى ًلٍمميخى
(2). 

ٍمعي  .2 ، كىجى ٍمعي اٍلًغرِّ أٍغرىاره ، كىجى رِّبو ٍيري ميجى ، أىٍم غى ؿه ًغرٌّ ًباٍلكىٍسًر كىغىريره بىًة، ييقىاؿي رىجي ـي التىٍجري عىدى
دىاثىًتي، أىٍم ًفي ًغرًَّتي:ي ييقىاؿ. الغىريًر أًغرَّاءي، كاالسـ الًغرَّةي  ًتي كىحى كىافى ذىًلؾى ًفي غىرىارى

(3).  

نًَّة  ًديثي اٍلجى ًمٍنوي حى ٌربكا األمكر فىيـي قىميميك الشٌَّر  "(4)(َيْدُخُمني ِغرَّنُة النَّناسِ )كى أىٍم البيٍموي الذيف لـ ييجى
ٍنقاديكف د ،مي د ًلمىعاده كنىبذى أميكر الدنيا فميس ًغٌران فيما قىصى ٍصالح نىٍفًسو كالتَّزكُّ مكؿ كا  ٍف آثرى الخي  فإفَّ مى

. (5) "لو كال مىٍذمكمان بنكع مف الذَّـ

ٍفمىةو منو: اٍلغىٍفمىةي، كاٍغترَّهي  .3 . أم أتاه عمى غى

ًديًث عيمىرى   ًفي حى وُىفّ ) كى ٍفمىةو : (6)(ال َتْطُرقوا النِّنساَا وال َتْغَترُّر مكا إلييٌف عمى غى . أم ال تىٍدخي
ٍفمىتو : ييقاؿ تىو أم غى ؿى إذا طىمىٍبتى ًغرَّ ٍرتى الرَّجي اٍغتىرى

(7). 

                                                           

، كصححو األلباني، انظر المرجع (3376، ح2/274باب في بيع الغرر؛ / كتاب البيكع ) سننو : أبك داكد: أخرجو (1)
 .نفسو

 (. 13/216)تاج العركس : ؛ الزبيدم(5/11)لساف العرب : ابف منظكر (2)
  .نفس الجزء كالصفحة: المراجع السابقة( 3)
: كلكف بمفظ آخر، كفيو ( 2846ح : 4/2186)لـ أعثر عمى تخريج الحديث بيا المفظ، ككجدتو في صحيح مسمـ  (4)
تيييـٍ ) ـٍ كىًغرَّ سىقىطييي عىفىاءي النَّاًس كى ميًني ًإالَّ ضي نَّةي فىمىا ًلي الى يىٍدخي قىالىٍت اٍلجى  .(كى
  (.3/354)النياية في غريب األثر : ابف األثير (5)
 . 3085، ح 8/92، كصححو األلباني، انظر السمسمة الصحيحة؛ (14016، ح7/495)مصنفو /عبد الرزاؽ: أخرجو (6)
 (. 1/577)القامكس المحيط : الفيركز آبادم (7)
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كران ءً اٍلًخدىاعي، كىاٍغتىرَّ ًبالشَّي .4 ًدعى ًبًو، كىغىرَّهي يىغيرُّهي غيري دىعىوي، ييقىاؿي : ، خي ؟ أىٍم : خى فو مىا غىرَّؾى ًبفيالى
مىٍيًو؟ كىأىنىا غىًريريؾى ًمٍنوي، أىمٍ  تىًغرَّةن : كىٍيؼى اٍجتىرىٍأتى عى رى ًبنىٍفًسًو تىٍغريران كى ذِّريكىوي، كىغىرَّ يىا : أيحى عىرَّضى

. ًلٍميىمىكىةً 

ًمٍنوي قىٍكليوي تىعىالىى ُُ َوا َغسََٓك ٔبَسبَِّك اِلَكِسِٖيِإَٖا َأَّٖٗا اِه﴿: كى بِّؾى (1)﴾ٌَِسا دىعىؾى ًبرى ، أىٍم مىا خى

مىى مىٍعًصيىًتوً  مىمىؾى عى كىحى
(2) .

ًمٍنوي قىٍكليوي  ليًنو كىىيكى (3)(اْلُمْؤِمُف ِغرٌّر َكِريـٌ  ) : كى ًدع الٍنًقياًده كى   أىٍم لىٍيسى ًبًذم نيٍكرو فىييكى يىٍنخى
. (4)ًضدُّ الخىبِّ 

ًميعى اٍلمىعىاًني  ىىًذًه ًىيى مىعىاًني لىٍفًظ التٍَّغًريًر كىاٍشًتقىاقىاًتًو اٍلميٍختىًمفىًة، كىأىرىل أىفَّ التٍَّغًريرى يىٍشمىؿي جى
ٍيرى كاٍلمىٍذؾي  ري ًبًو غى ًفي اٍلعىادىًة يىكيكفي اٍلميغىرَّ رى ًبًو، كى ؽي اٍلميغىرَّ طىًر اًَّلذم يىٍمحى مىى اٍلخى رىًة سىاًبقان فىييكى ميٍشتىًمؿه عى

ًميًِّة اٍلًخدىاًع  ُـّ ذىًلؾى اأٍلىٍمري ًإالَّ ًبعىمى قيكعىوي ًفي التىٍغًريًر كىالى يىًت ٍفمىةو ًمٍف أىٍمًرًه ًممَّا ييسىيِّؿي كي بىةو ًفي غى ًذم تىٍجري
رى ًبوً  . كىاالٍحًتيىاًؿ الىًتي يىقيكـي ًبيىا اٍلغىارُّ إًليقىاًع مىٍف غىرَّ

ـى ًلمىٍفًظ التٍَّغًريًر كىاٍشًتقىاًقًو ىيكى اٍلًخدىاعي  ًئ ٍعنىى اأٍلىٍنسىبى كىاٍلميالى  .لىًكف اٍلمى

: التغرير في االصطالح . ب

: تعريؼ التغرير عند العمماا القدامى .1

 كمصطمح في كتب العمماء القدامى بتعريؼ حدِّم يجمع كؿ عناصره غريرلـ يحظ الت
: كيخرج ما ليس منو، أك عيرِّؼ بتعريفات اقتصرت عمى بعض أنكاعو، كمف ىذه التعريفات

                                                           

 (. 6)اآلية : سكرة االنفطار (1)
 (1/197)مختار الصحاح : ؛ الرازم(3/332)الصحاح في المغة : الجكىرم (2)
، كحسنو األلباني، انظر (4790، ح 2/665باب في حسف العشرة؛ / كتاب األدب ) سننو / أبك داكد : أخرجو (3)

 . المرجع نفسو
 (. 3/354)النياية في غريب األثر : ابف األثير (4)



 مغؼوم التعرير وعالقته بالرضا وأنواعه    :                                      الغصل األول                                 

 

    

 
 
 

 

4 

ما إذا غر البائ  المشتري " : تعريؼ شيخي زاده مف الحنفية، كقد عٌرؼ خيار التغرير بأنو -
. (1)" أو بالعكس ووق  البي  بينيما بغبف فاحش 

. قد اقتصر التعريؼ عمى بياف األثر الذم يترتب عمى التغرير كىك الغبف الفاحشك

توصيؼ المبي   لممشتري بغير " : كجاء في مجمة األحكاـ العدلية تعريؼ التغرير بأنو -
. (2)" صفتو الحقيقية 

كقد اقتصر ىذا التعريؼ عمى نكع مف أنكاع التغرير، كىك التغرير القكلي، ثـ إنو اقتصر 
. عمى التغرير في عقد البيع، كمف المعمـك أف التغرير ىك أمر محتمؿ كقكعو في جميع أنكاع العقكد

التغرير الفعمي وىو أف يفعؿ " كذكر بعض المالكية في بياف حد التعريؼ ما نصو أف  -
 (3)". البائ  فعال في المبي  يظف بو كماال وليس كذلؾ َكَتْمِطيِخ ال َّنْوِب ِباْلِمَداِد 

كمف الكاضح أف التعريؼ قد اقتصر عمى بعض أنكاع التغرير كىك التغرير الفعمي، كيرد 
. عميو أيضان ما كرد عمى ما قبمو مف اقتصاره عمى عقد البيع

ىذه ىي تعريفات الفقياء القدامى لمتغرير كقد تضمف كؿ منيا أحد عناصر التعريؼ الحدم 
لمتغرير لكف لـ يجمعيا أحده منيا، إذ إنيـ عندما ذكركا ىذه التعريفات لـ يككنكا بصدد بياف الحد 

. إنما بياف صكرة أك ضرب مثاؿ أك بياف مفيكمو في أحد األنكاع دكف أنكاعو األخرل

: التغرير عند المعاصريف .2

: أما الفقياء المعاصركف فقد كانت تعريفاتيـ لمتغرير ضابطة لمحد بشكؿ أكبر، كمف أىميا

اإلغراا بوسيمة قولية أو فعمية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقديف في العقد "أف التغرير ىك  -
 .(4) "وحممو عميو

                                                           

 (. 3/43)مجمع األنير : شيخي زاده (1)
 (.164)مادة : مجمة األحكاـ العدلية( 2)
 (. 3/115)الشرح الكبير: ؛ الدردير(4/437)التاج كاإلكميؿ : المكاؽ (3)
  (. 463 /1) المدخؿ الفقيي العاـ : الزرقا (4)
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 .(1) "إغراا العاقد وخديعتو ليقدـ عمى العقد ظانًا أنو في مصمحتو"أك ىك  -

كأنو قد ، أنو بيف كسائؿ التغرير: متقارباف لكف التعريؼ األكؿ زاد عمى الثاني افكالتعريؼ
كسيأتي بيانو عند الحديث عمى مفيكـ التغرير في عقد يككف قكليان أك فعميان، لذا ىك ما أرجحو، 

. النكاح

: مصطمحات متعمقة بالتغرير . ت
: التدليس .1

، كالمدالسة المخادعة، (2)، ك الدَّلىسي بالتَّحريؾ الظممة (دلَّس)التدليس في المغة مصدر 
كفالف ال يدالسؾ كال يخادعؾ ال يخفي عميؾ الشيء فكأنو يأتيؾ بو في الظالـ، كدلَّس في البيع 

 .(3)كفي كؿ شيء إذا لـ يبيف عيبو 

أما في االصطالح فإف مصطمح التدليس ال يخرج عف معناه المغكم؛ فقد عرؼ ابف عرفة 
. (4)"إبداا البائ  ما يوىـ كمااًل في مبيعو كاذبًا أو كتـ عيبو"التدليس بأنو 

، كفي القامكس (5)"إخفاا العيب في السمعة": كجاء تعريفو في معجـ لغة الفقياء بأنو
. (6)"كتـ البائ  العيب عف المشتري م  عممو بو مما يوىـ المشتري عدمو": الفقيي

كعمى ىذا فإف معنى التدليس ال يخرج عف إخفاء العيب بطريقة مف الطرؽ حتى يتكىـ 
. المشترم عدـ كجكده كيقبؿ عمى العقد

كبالتالي فإف التغرير أعـ مف التدليس، ألف التغرير قد يككف بإخفاء عيب كقد يككف بغير 
. (7)ذلؾ

                                                           

 (. 4/221)الفقو اإلسالمي كأدلتو : الزحيمي (1)
 (. 3/931) الصحاح في المغة : الجكىرم (2)
 (. 6/86)لساف العرب : ابف منظكر (3)
 (. 1/271)شرح حدكد ابف عرفة : الرصاع (4)
 (.1/126)معجـ لغة الفقياء : قمعجي (5)
 (.1/132)القامكس الفقيي : أبك جيب (6)
 (. 11/127)المكسكعة الككيتية : كزارة األكقاؼ (7)
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: الغرر .2
. (1)سبؽ بيانو عند الحديث عف التغرير في المغة : الغرر في المغة -
اختمفت عبارات الفقياء في بياف معنى الغرر، كلكف تعريفاتيـ كميا : الغرر في االصطالح -

. تدكر حكؿ معنى كاحد كىك جيالة المبيع كاستتار عاقبتو

ما انطوت عنا "الغرر ىك : كمف ىذه التعاريؼ ما عرفو بو أكثر الشافعية حيث قالكا
كىك تعريؼ مختصر لكنو جامع لكؿ أنكاع الغرر كبيع المجيكؿ كعدـ القدرة عمى ، (2)"عاقبتو

 .(3) .....التسميـ كبيع المعدـك كما ال يرل

: الفرؽ بيف التغرير والغرر -

: يظير جميان الفرؽ بيف التغرير كالغرر، في أمريف

 في عممية التغرير يمجأ أحد العاقديف لخداع العاقد اآلخر؛ فبالتالي أحدىما يككف :األوؿ
. عالمان بو كاآلخر غير عالـ، أما في الغرر فالمتعاقداف في الجيالة سكاء

فالتغرير يقع معو العقد صحيحان؛ كيثبت الخيار لممغركر كما :  مف جية الحكـ:وال اني
. (4)سيأتي، أما الغرر فالعقد معو غير صحيح، كذلؾ أف فيو حقان  سبحانو؛ فال يجكز إسقاطو 

: حقيقة النكاح:  انياً 

: النكاُح في المغةِ  - أ

ٍمعي، تىقيكؿي اٍلعىرىبي : ، كىأىٍصميوي ًفي المُّغىةً (نىكىحى  )مىٍصدىري : النِّكىاحي ًفي المُّغىةً  ُـّ كىٍالجى ًت : الضَّ تىنىاكىحى
يىا ًإلىى بىٍعضو  َـّ بىٍعضي ايىمىٍت، كىاٍنضى اري ًإذىا تىمى اأٍلىٍشجى
(5) .

                                                           

 .   مف ىذا البحث(2ص): انظر (1)
 (. 3/304)حاشيتو عمى المنيج : ؛ البجيرمي(2/11)أسنى المطالب  : األنصارم (2)
 (. 33ص )الغرر كأثره في العقكد : الصديؽ الضرير (3)
 (. 35ص )الغرر كأثره في العقكد : الصديؽ الضرير (4)
 (. 3/123)مغني المحتاج : الشربيني (5)
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ٍرأىًة، قىاؿى تىعىالىى ًؿ كىاٍلمى كًؼ بىٍيفى الرَّجي كىاًج اٍلمىٍعري مىى الزَّ ييٍطمىؽي لىٍفظي النِّكىاًح أىٍيضان عى َٖا َأَّٖٗا ﴿: كى

ََ آَوٍُٕا ِإَذا ٌََكِحُتُي اِلُىِؤٔوٍَأت كٍَّجتيـٍ ًبًيفَّ ، (1)﴾ اِلٔرٖ أىٍم ًإذىا تىزى
(2). 

ٍطءً  مىى اٍلعىٍقًد أىًك اٍلكى ًقًو عى ؼه بىٍيفى أىٍىًؿ المُّغىًة ًفي ًإٍطالى : كىىينىاؾى ًخالى

ذىًلؾى أىفَّ اٍلعىٍقدى ىيكى سىبىبه ًفي  ازه ًفي اٍلعىٍقًد كى ٍطًء، مىجى ًقيقىةه ًفي اٍلكى ـٍ ًإلىى أىنَّوي حى يي فىذىىىبى بىٍعضي
ٍكىىًرمِّ  ٍطًء اٍلميبىاًح؛ كىىىذىا قىٍكؿي اأٍلىٍزىىًرمٍّ كىاٍلجى اٍلكى
(3) .

ذىىىبى ًإلىى ىىذىا الرٍَّأمً  ٍطًء، كى ازه ًفي اٍلكى ًقيقىةه ًفي اٍلعىٍقًد مىجى ـٍ ًإلىى أىنَّوي حى يي ذىىىبى بىٍعضي  اٍبفي  كى
. (4)ًسيدىه

ًفي رىٍأمو  ًؾ الَّمٍفًظيِّ  ثالثكى ا ًمٍف بىاًب اٍلميٍشتىرى ًقيقىةه ًفيًيمى  أىنَّوي حى
ًفي رىٍأمو ، (5) ازه  رابعكى  أىنىوي مىجى

ا ًفيًيمى
(6). 

: النكاح في االصطالح - ب

تنكعت عبارات الفقياء في تعريؼ النكاح بحسب الضكابط كالحدكد التي كضعيا كؿ مذىب 
لعقد النكاح، لكنيا تدكر حكؿ معنى كاحد كىك مكضكع النكاح كىك حمية الكطء كاالستمتاع، كفيما 

: يمي تعريؼ كؿ مذىب لمنكاح

. (7)" عقد يرد عمى تممؾ المتعة قصدا": عرفو الحنفية بأنو -

                                                           

 (. 49)جزء اآلية : األحزاب (1)
 (. 2/625)لساف العرب : ابف منظكر (2)
 (. 4/1393)الصحاح: الجكىرم (3)
 (. 5/372)معجـ مقاييس المغة : ابف فارس (4)
 (2/243)تاج العركس : الفيركز آبادم (5)
 (. 2/625)لساف العرب : ابف منظكر (6)
 (. 2/94)تبييف الحقائؽ : الزيمعي (7)
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عف تممؾ المتعة  (قصدان )فقد بيف التعريؼ مكضكع النكاح كىك ممؾ المتعة، كاحترز بقكلو 
. (1)ضمنان في حالة بيع أك ىبة األمة إذ المقصكد األساسي تممؾ الرقبة كتدخؿ المتعة فيو ضمنان 

، ومجوسية وأمة كتابية": كعرفو المالكية بأنو -  عقد لحؿ التمت  بأن ى غير محـر
(. 2)"بصيغة

كىك مشابو لتعريؼ الحنفية، في بياف مكضكع النكاح، كلكف يعاب عميو أنو ذكر بعض 
 (غير محـر ك مجكسية ك أمة كتابية  )القيكد مما ال يدخؿ في حقيقة النكاح كماىيتو حيث إف قيد 

. يدخؿ ضمف الشركط ال ضمف حقيقة النكاح

عقد يتضمف إباحة وطا بمفظ إنكاح أو تزويج أو ": كعرؼ الشافعية النكاح بأنو -
 .(3)"ترجمتو

عقد ": عقد التزكيج: " كىك شبيو بالتعريؼ الذم ذكره البيكتي مف الحنابمة، قاؿ البيكتي
، كمع تركيزىـ عمى مكضكع النكاح أيضان، فإنيـ (4)"يعتبر فيو لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمة

  عندىـيضيفكف بعض القيكد مما ال يدخؿ في حقيقة النكاح حيث إف تحديد لفظ العقد مف الشركط
. كليس مف األركاف فال يدخؿ ضمف الماىية

كعميو فإف التعريؼ األقرب إلى الماىية ىك تعريؼ الحنفية حيث أظير حقيقة النكاح مف 
 .مكانع مما ال يدخؿ في الحقيقةاؿلشركط أك اغير بياف 

: مفيـو التغرير في عقد النكاح:  ال اً 

. بعد بياف حقيقة كؿ مف التغرير كالنكاح، يتحتـ بياف مفيكـ التغرير في عقد النكاح

                                                           

 (. 2/94)تبييف الحقائؽ  : الزيمعي (1)
 (. 2/332)الشرح الصغير : الدردير (2)
 (. 3/123)مغني المحتاج : الشربيني (3)
 (. 5/5)كشاؼ القناع : البيكتي (4)
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ككما ذكرت سابقان فإف الفقياء لـ يذكركا تعريفان حدِّيان يميز مفيكـ التغرير عف غيره، كبالتالي 
. فمـ يخصكا التغرير في عقد النكاح بمفيكـ خاص ككذلؾ األمر عند الفقياء المعاصريف

كألف النكاح عقد لو ميزة خاصة مف بيف سائر العقكد فإف أحكاـ التغرير المتعمقة بو تختمؼ 
. باختالفو

 لمتغرير أرل أنو ينطبؽ عمى التغرير في عقد اخترتوكبالرغـ مف ىذا فإف التعريؼ الذم 
 .، مع إضافة بعض القيكد كاألكصاؼ التي تجعمو خاصان بعقد النكاحالنكاح

: يمكف أف نقكؿ إف التغرير في عقد النكاح ىك، إذا أردنا تعريؼ التغرير في عقد النكاحؼ
استعماؿ وسائؿ احتيالية قولية أو فعمية أو غيرىا مف ِقبؿ الزوج أو الزوجة وأوليائيا أو غيرىـ )

. (لخداع العاقد اآلخر ودفعو إلى القياـ بعقد النكاح بما لـ يكف ليرضى بو بغيرىا

: شرح التعريؼ

 بياف ألنكاع التغرير فإنو قد يككف بالقكؿ أك (وسائؿ احتيالية قولية أو فعمية أو غيرىا  ) -
الفعؿ أك غيرىما مثؿ الكتماف ككتماف بعض العيكب أك مخالفة شرط أك صفة نص عمييا 

 .في العقد
 كذلؾ أف الغار قد يككف طرفان ال عالقة لو بالعقد؛ فيقكـ بالتغرير بأحد (أو غيرىـ  ) -

 .المتعاقديف لتحقيؽ مصمحة لمعاقد اآلخر
 بياف ألثر التغرير عمى العقد، فالتغرير (ودفعو إلى التعاقد بما لـ يكف ليرضى بو بغيرىا ) -

ر بو إلى التعاقد، كلك لـ يكف ىذا التغرير لما أقبؿ العاقد عمى العقد، أك أف  يدفع المغرَّ
التغرير كالخداع الكارد عمى العقد يبيف المعقكد عمييا في صكرة أكمؿ مما ىي عميو فيدفع 

 .ىذا العاقد اآلخر إلى زيادة المير زيادة لف تككف مكجكدة لك لـ يكف ىذا التغرير
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 المبحث الثاني

عالقظ التعرير بالرضا 

: تعريؼ الرضا: أوالً 

امتالا االختيار أي بموغو نيايتو بحيث يفضي أ ره إلى ":  عرَّفو البخارم مف الحنفية بأنو
:  بعبارة مختصرة فقالكا الحنفية، بينما عرَّفو بعض(1)" الظاىر مف ظيور البشاشة في الوجو

. (2)" الرضا ىو إي ار الشيا واستحسانو"

. (3)"قصد الفعؿ دوف أف يشوبو إكراه " : كعرَّفو الجميكر بأنو

كيالحظ مف خالؿ ىذه التعريفات أف تعريؼ الجميكر أعـ مف تعريؼ الحنفية؛ فالجميكر 
يعتبركف مجرد القصد إلى الفعؿ رضا بو، بينما الحنفية يضيفكف إلى القصد الرغبة في الشيء 

. (4)كاستحسانو كتفضيمو 

. حكـ الرضا في العقود:  انياً 

  ال خالؼ بيف العمماء في اعتبار الرضا مطمب أساسي في جميع العقكد؛ كأف حؿ المعقكد 
. (5)عميو منكط بالرضا 

: كقد تظافرت عمى ذلؾ أدلة الشرع، منيا

َُ ﴿: قكلو تعالى .1 ُِ َتُكٕ َٕاَلُكِي بٍََُِٗكِي ٔباِلَبأطِن ِإلَّا َأ ََ آَوٍُٕا َلا َتِأُكُمٕا َأِو َٖا َأَّٖٗا الَّٔرٖ

                                                           

 (. 4/536)كشؼ األسرار : البخارم (1)
 (. 4/507)حاشيتو : ابف عابديف (2)
؛ ابف (2/412)التمكيح عمى التكضيح: التفتازاني: ؛ نقالن عف(22/228)المكسكعة الككيتية: كزارة األكقاؼ (3)

 (. 2/192)حاشيتو: ؛ عميرة(2/4)شرحو عمى مختصر الخرقي: ؛ الزركشي(4/507)حاشيتو : عابديف
 .نفس الجزء كالصفحة: المراجع السابقة( 4)
 (. 152ص)العقكد : ابف تيمية (5)
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َِ َتَساٍض ؤٍُِكِي ّٚ َع . (1)﴾ ٔتَذاَز

، كالتراضي مإف ا عز كجؿ اشترط لحمية العقكد بيف الناس كجكد التراض: وجو  الداللة
. (2)ىك الرضا مف الطرفيف 

ٍَِٔٗئّا َوِسٖئّا﴿: قاؿ تعالى .2 ُْ ٌَِفسّا َفُكُمُٕٓ  ِٕ٘ء ؤٍِ َِ َش ُِ ٔطنَب َلُكِي َع . (3)﴾ َفِإ

إف ا عز كجؿ قد عمؽ حؿ ىبة النساء لميكرىف سكاء كاف لألكلياء أك : وجو الداللة
األزكاج عمى الرضا كطيب النفس، فدؿ ذلؾ عمى أف الرضا شرط لصحة العقكد كلترتب آثارىا 

. عمييا

ذا كاف الرضا معتبر في العقكد بشكؿ عاـ فإنو في النكاح أكلى، فعف عقبة بف عامر   كا 
ـْ ِبِو اؿْ  ):  قاؿعف النبي  .  (4 )(ُفُروجَ ِإفَّن َأَحؽَّن الشُّرُروِط َأْف ُتوُفوا ِبِو َما اْسَتْحَمْمُت

 جعؿ أحؽ الشركط بالكفاء تمؾ الشركط المتعمقة بعقد النكاح؛ كذلؾ أف المرأة فإف النبي 
م النكاح فإنيا لـ ترض بإباحة فرجيا إال بذلؾ الشرط، كشأف الفركج أعظـ مف ؼإذا اشترطت شرطان 

. (5)شأف الماؿ فإذا كاف ا قد حـر أخذ الماؿ إال بالتراضي؛ فالفركج أكلى أف تحـر إال بالتراضي 

اءىٍت "  أعطى الحؽ لمف زكجت كلـ تستأمر أف تفسخ نكاحيا فعف عائشة قالت كالنبي  جى
ًني : فىقىالىتٍ  فىتىاةه ًإلىى رىسيكًؿ اً  كَّجى عىؿى ايىا رىسيكؿى اً ًإفَّ أىًبي زى ًسيسىتىوي، فىجى ٍبفى أىًخيًو يىٍرفىعي ًبي خى
ـى النِّسىاءى أىٍف لىٍيسى ًلٍْلبىاًء ًمفى : اأٍلىٍمرى ًإلىٍييىا، قىالىتٍ  لىًكٍف أىرىدتُّ أىٍف تىٍعمى نىعى أىًبي كى ٍزتي مىا صى فىًإنِّي قىٍد أىجى

 (6)" اأٍلىٍمًر شىٍيءه 

                                                           

 (. 29)جزء اآلية : النساء (1)
 (. 153ص)العقكد : ابف تيمية (2)
 (. 4)اآلية : النساء (3)
 (. 9/238( )2520( )باب الشركط في المير عند عقدة النكاح / كتاب الشركط) البخارم، صحيحو : أخرجو (4)
 (. 155ص)العقكد : ابف تيمية (5)
 . المرجع نفسو: ، كصححو شعيب األرناؤكط، انظر(6/136( )25087)مسنده / أحمد: أخرجو (6)
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كقد ثبت ليا الخيار لككنيا لـ ترض بالعقد، كىذه العمة مكجكدة في كؿ نكاح رضيت بو 
عمى صفة فتبيف خالفيا، أك شرط اشترطو أحد العاقديف فأخمفو الطرؼ اآلخر أك عيب يخؿ 

. (1)بمقصكد النكاح كأخفاه أحد العاقديف 

إذا لـ يسمـ لمعاقد ما رضي بو لـ يجبر عمى إنفاذ العقد بؿ لو : "قاؿ ابف تيمية رحمو ا
الفسخ، كمف ألزمو بعقد لـ يرض بو فقد ألزمو بما لـ يمتزمو كلـ يمزمو ا بو كال رسكلو، كالمسمـ ال 
يمزمو شيء إال بالتزامو لما يمزمو في العقكد، أك بإلزاـ ا كرسكلو لو، كىذا  إلزاـ لو بال التزاـ منو، 

. (2)"كال إلزاـ الشرع لو ذلؾ كىك ظمـ ال يجكز

. التعبير عف الرضا:  ال اً 

الرضا أمر خفي غير ظاىر، كيعبر عنو البعض باإلرادة الباطنة، لذا يحتاج إلى إثباتو 
. (3)بشيء ظاىر كىك ما يعرؼ باإلرادة الظاىرة كتتمثؿ في الصيغة، كىي اإليجاب كالقبكؿ 

ذا كجدت إحدل اإلرادتيف دكف األخرل  فإذا تطابقت اإلرادة الباطنة كالظاىرة صح العقد، كا 
اختمت أركاف العقد كميان، فإما أال ينعقد أساسان أك ينعقد مف غير أف تترتب عميو آثار العقد 

. الصحيح

كما يتعمؽ ببحثي ىنا ىك اإلرادة الباطنة كالتي ذكرت سابقان أنيا الرضا، فإذا انعدمت 
. كميان كاف العقد صكريان  (الرضا)اإلرادة الباطنة 

ذا اختؿ الرضا كأصبح مشكككان في كجكده كاف معيباى بأحد عيكب الرضا   .(4)كا 

 

 
                                                           

 (. 156ص)العقكد : ابف تيمية (1)
 (. 159ص)العقكد : ابف تيمية (2)
 (. 4/188)الفقو اإلسالمي كأدلتو : ؛ الزحيمي(2/3)مغني المحتاج: ؛ الشربيني(3/3)حاشيتو: الدسكقي (3)
 (. 4/212)الفقو اإلسالمي كأدلتو : الزحيمي (4)



 مغؼوم التعرير وعالقته بالرضا وأنواعه    :                                      الغصل األول                                 

 

    

 
 
 

 

13 

. عيوب الرضا: رابعاً 

األمور التي تحدث خماًل في اإلرادة أو " : عرؼ الدكتكر كىبة الزحيمي عيكب الرضا بأنيا
. (1)"تزيؿ الرضا الكامؿ في إجراا العقد 

: (2) أنواع  ال ةوىي 

: اإلكراه .1
. (3) "فعؿ يفعمو اإلنساف بغيره، فينتفي بو رضاه، أك يفسد بو اختياره" :تعريفو -
: أ ره عمى العقد -

: ىناؾ خالؼ بيف العمماء في أثر اإلكراه عمى العقكد

فالجميكر يركف أف اإلكراه يبطؿ العقكد سكاء كانت مالية أـ غير مالية، فال يصح البيع أك 
اإليجار الصادر مف المستكره، كال يقع طالؽ المكره، كال يثبت عقد الزكاج باإلكراه؛ ألف اإلكراه 

. (4)يزيؿ الرضا، كالرضا أساس التصرفات 

أما الحنفية فإنيـ يميزكف بيف العقكد التي تقبؿ الفسخ كالبيع كاإلجارة، كبيف العقكد التي ال 
تقبؿ الفسخ كالطالؽ كالنكاح، فأما األكلى فإف اإلكراه يؤثر عمييا بالفساد كيثبت لممكره الخيار في 

. إمضاء العقد أك فسخو

كأما الثانية فإف اإلكراه ال يفسدىا كتعد صحيحة مع اإلكراه، قياسان عمى تصرفات اليازؿ 
. (5)في مثؿ ىذه العقكد كاإلكراه في معنى اليزؿ 

                                                           

 (. 4/212)الفقو اإلسالمي كأدلتو : الزحيمي (1)
 (. 4/212)الفقو اإلسالمي كأدلتو : ؛ الزحيمي( كما بعدىا1/449)المدخؿ  الفقيي العاـ : الزرقا (2)
 (. 4/538)كشؼ األسرار : البخارم (3)
 (. 8/260)المغني  : ، ابف قدامة(3/289)مغني المحتاج : ، الشربيني(2/367)الشرح الكبير : الدردير (4)
  (. 7/182) بدائع الصنائع : الكاساني (5)
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كيظير أف األصح ىك ما ذىب إليو الجميكر كذلؾ أف اإلكراه يعدـ الرضا بالكمية، كقد 
ثبت أف الرضا أساس في التصرفات، فمف ثبت في حقو اإلكراه في أم تصرؼ مف التصرفات لـ 

أف رجالن تدلى يشتار عسالن في زمف : "يصح شيء منيا، كمما يؤكد ذلؾ ما ركاه البييقي في سننو
 فذكرىا ، فحمفت لتقطعنو أك لتطمقني ثالثان ، فجاءتو امرأتو فكقفت عمى الحبؿ،عمر بف الخطاب 

 فذكر لو ما كاف منيا  فمما ظير أتى عمر بف الخطاب ،ا كاإلسالـ فأبت إال ذلؾ فطمقيا ثالثان 
. (1 )ىمؾ فميس ىذا بطالؽأ ارجع إلى : فقاؿ،إليو كمنو إلييا

: الخطأ .2
. (2) "فعؿ يصدر مف اإلنساف بال قصد إليو عند مباشرة أمر مقصكد سكاه"ىك : تعريفو -

ثـ الخطأ مرفكع بقكؿ النبي  ِإفَّن اَ َوَضَ  َعْف ُأمَّنِتي اْلَخَطَأ َوالنِّنْسَياَف َوَما اْسُتْكرُِىوا ):  كا 
. (4)أما حكمو فإف المخطئ مؤاخذ في حقكؽ اآلدمييف كفي بعض حقكؽ ا كقتؿ الصيد، (3) (َعَمْيوِ 

: أثر الخطأ عمى العقكد -

أما العقكد المالية فإف الحنفية يركف أف العقد يككف فاسدان بالخطأ قياسان عمى اإلكراه كيثبت 
. لممخطئ الخيار

. (5) كالعقكد غير المالية كالطالؽ كالنكاح فتقع صحيحة مع الخطأ 

كعند الجميكر فالخطأ حكمو حكـ اإلكراه فال أثر لو عمى العقكد سكاء كانت مالية أـ غير 
ف تكمـ بمفظ    عمى خالؼ بينيـ في بعض الفركع (6)ينعقد بو العقد مخطئان لـ ينعقد مما مالية، كا 

 .ينظر في مظانو

 
                                                           

 (. 14876، ح 7/357باب ما جاء في طالؽ المكره / كتاب الخمع كالطالؽ) السنف الكبرل / البييقي: أخرجو (1)
 (. 2/411)شرح التمكيح عمى التكضيح : التفتازاني (2)
 . ، كصححو األلباني، انظر نفس المرجع(1/659، 2045باب طالؽ المكره كالناسي، ح / كتاب الطالؽ) ابف ماجو، سننو : أخرجو (3)
 (. 2/122)المنثكر في القكاعد : الزركشي (4)
  (.4/435)كشؼ األسرار : البخارم (5)
 (. 264/ 8)المغني : ، ابف قدامة(50 / 6) ركضة الطالبيف : ، النككم(302 / 1) الفركؽ : القرافي (6)
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: التغرير .3
اإلغراء بكسيمة قكلية أك فعمية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقديف في ": كقد سبؽ تعريفو بأنو -

. (1)" العقد كحممو عميو
ر بو قىًبؿ بالعقد بناءن عمى : أثره عمى العقد - يعد التغرير عيبان مف عيكب الرضا، إذ إف المغرَّ

الكصؼ الذم اشترطو أك الذم ظنو مما يككف متعارفان عميو بيف الناس، فإذا تـ العقد ثـ 
ف شاء  كجده عمى خالؼ ما رغب كاف ىذا عيبان يثبت بو الخيار إف شاء أمضى العقد كا 

. (2)فسخو 

لكف ىناؾ خالؼ بيف الفقياء في أحكاـ التغرير بحسب أنكاعو كمقدار تأثيره عمى العقد، 
. خاصة في عقد النكاح، كسأبينو بشكؿ مفصؿ في ىذا البحث

: الخالصة

إف الرضا ركف أساسي في كؿ عقد، لذا فإف الشارع قد منع كؿ ما يمكنو أف يخؿ بالرضا 
ف التغرير باعتباره أحد  أك يمنع تمامو كرتب عميو بعض األحكاـ بالنسبة لمعقد كالمتعاقديف، كا 

عيكب الرضا حيث إنو يؤثر عمى تماـ الرضا، كقد يسمب العقد لزكمو كاستمراره، كاف لو أثر عمى 
. العقكد بشكؿ عاـ، كسأتكمـ في ىذا البحث عف أثره عمى عقد النكاح

 

 

 

 

 
                                                           

 (. 463 /1)المدخؿ الفقيي العاـ : الزرقا (1)
 (. 4/221)الفقو اإلسالمي كأدلتو : ، الزحيمي( 156ص )العقكد : ابف تيمية (2)
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 المبحث الثالث

أنواع التعرير  

قسـ العمماء التغرير بشكؿ عاـ سكاء في عقد النكاح أك غيره مف العقكد باعتبار كسيمة 
: (1)التغرير إلى أنكاع ثالثة

. التغرير الفعمي: النكع األكؿ

. التغرير القكلي: النكع الثاني

. التغرير بالكتماف: النكع الثالث

ف كاف شامالن لكثير مف صكر التغرير، إال أف تطبيقو عمى التغرير في  كىذا التقسيـ كا 
النكاح يمثؿ صعكبة في الحكـ عمى كؿ نكع؛ كذلؾ لتداخؿ بعض ىذه األنكاع كصعكبة فصميا، لذا 

: ، كبيذا االعتبار ينقسـ التغرير إلى أربعة أنكاعجكىر النكاح كتكابعورأيت أف أقسـ التغرير باعتبار 

. التغرير في ركف النكاح: النكع األكؿ

. التغرير في شركط النكاح: النكع الثاني

. التغرير في كاجبات النكاح: النكع الثالث

. التغرير في مندكبات كتكميميات النكاح: النكع الرابع

كقد اخترت ىذا االعتبار ألنو أسيؿ في الداللة عمى حكـ كؿ نكع؛ ثـ إنو يندرج تحتو 
جميع صكر التغرير بمقدار أقؿ مف التداخؿ كالتكمؼ، كفيما يمي عرض ىذه األنكاع بشيء مف 

. التفصيؿ، مع إرجاء بياف حكميا إلى الحديث عف حكـ التغرير

 

                                                           

 (. 1/409)المدخؿ الفقيي : الزرقا (1)
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. التغرير في ركف النكاح: النوع األوؿ

الصيغة، كالكلي، كالزكج كالزكجة عمى تفاكت في عبارات الفقياء مف : كأركاف النكاح ىي
، (1)مختصر لألركاف في الصيغة أك مفصؿ ليا عمى النحك المذككر كىك خالؼ ينظر في محمو 

. كال داعي لذكره لعدـ التطكيؿ

كصكرة التغرير في ىذه الجزئية ما ذكره الفقياء بأف يخطب رجؿ امرأة بعينيا، فيجاب إلى 
؛ كمف أسباب ىذه (2)ذلؾ، ثـ يكجب لو النكاح في غيرىا، كىك يعتقد أنيا التي خطبيا فيقبؿ 

الصكرة كجكد عيب في المرأة الثانية ينفر منيا الخطاب فيتـ إيياـ الزكج بأف المرأة التي عقد لو 
عمييا ىي ذاتيا المرأة التي رآىا كرضي بيا زكجة، كييالحظ ىنا أف ركف النكاح قد انخـر مف 

ف محؿ العقد ليس ىك ذاتو الذم كرد اإليجاب فيو، فاإليجاب قد انصرؼ إلى محؿ إأساسو حيث 
. كالقبكؿ انصرؼ إلى محؿ آخر

. التغرير في شروط النكاح: النوع ال اني

: كالشركط في عقد النكاح نكعاف

 شركط :كىي أربعة أنكاع: كىي الشركط المكضكعة ابتداءن مف قبؿ الشرع: شروط شرعية -
 كشركط نفاذ، كلمفقياء تفصيالت كخالؼ فييا، كلـ ، كشركط لزكـ، كشركط صحة،انعقاد

ف أيتعرض الفقياء لذكر التغرير فييا إال ما قد يرد مف التغرير فيما يتعمؽ بالكفاءة حيث 
كذلؾ التغرير في كالبعض قد اعتبرىا شرط صحة بينما اعتبرىا آخركف شرط لزكـ، 

.  مف شركط المزكـ السالمة منياالعيكب باعتبار
 . في العقدكىي الشركط التي يشترطيا أحد العاقديف: وشروط جعمية -

شترط الزكج البكارة أك منضاؼ إلى ىذه الشركط نكع مف التدليس كالغركر، كأف م فقد
 يظير الزكجة صفة مف صفات الكماؿ ثـ تشترطاإلسالـ أك الجماؿ أك السالمة مف العيكب أك 

                                                           

 (. 5/37)كشاؼ القناع : ، البيكتي(3/139)مغني المحتاج : ، الشربيني(2/229)بدائع الصنائع : الكاساني (1)
 (. 7/444)المغني : ابف قدامة (2)
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، فما أثر ىذا النكع مف التغرير عمى عقد النكاح؟، كما أسمفت سأرجئ الحديث خالؼ ما اشترطا
. عف الحكـ بالتفصيؿ عند الحديث عف أثر التغرير عمى عقد النكاح

. التغرير في واجبات النكاح: النوع ال الث

كقد عد الفقياء المير مف كمما يتصكر كركده في ىذا النكع التغرير الكاقع في المير، 

َٕألُكِي﴿: كاجبات النكاح، قاؿ تعالى ُِ َتِبَتُغٕا ٔبَأِو ََٔزاَء َذٔلُكِي َأ . (1)﴾ َُٔأٔحٖن َلُكِي َوا 

. (2)إف ا تعالى قيد حؿ التمتع بالزكجات بأداء المير فدؿَّ عمى كجكبو : وجو الداللة

أف يمتنع الزكج عف أداء ما تـ االتفاؽ عميو مف المير، : كصكرة التغرير الكاقع في المير
أك يتفؽ مع المرأة كأكليائيا عمى مير معيف ثـ يظير أنو معسر كال يستطيع الدفع، ففي ىذه الحالة 
يجكز لمزكجة أف تمنع نفسيا حتى تقبض ميرىا ألف المير عكض عف بضعيا كالثمف عكض عف 

المبيع، كلمبائع الحؽ في حبس المبيع حتى يستكفي الثمف، ككذلؾ لممرأة حؽ حبس نفسيا حتى 
. ، كيتبقى أثر ىذا النكع عمى العقد ألبينو في الفصؿ التالي(3)تستكفي المير 

. التغرير في مندوبات وتكميميات النكاح: النوع الراب 

 كأقصد بالمندكبات كالتكميميات في عقد النكاح تمؾ األمكر التي ال تتعمؽ بركف العقد أك 
 أك الفساد، كلكف مراعاتيا كاعتبارىا يسيـ في إنجاح بطالفشرطو، كال يعكد فقدانيا عمى العقد باؿ

. عقد النكاح كاستقرار الحياة الزكجية

: كسأتحدث في ىذا القسـ عف

 الكفاءة كخصاليا، كمدل صحة اعتبارىا مف شركط الزكاج أك مف مندكباتو :أوالً 
.  الككتكميمياتو، كىؿ يعد تخمؼ أحد خصاليا عند تكقع كجكده تغريران يكجب الفسخ أ

                                                           

 (. 24) آية : سكرة النساء (1)
 (. 2/434)فتح القدير : الشككاني (2)
القكانيف الفقيية : جزم ؛ ابف(2/142)تحفة الفقياء : ؛ السمرقندم(2/288)بدائع الصنائع : الكاساني(3)
 (. 5/163)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(135ص)
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 زينة كؿ مف الزكجيف لْلخر، كما يعد مف الزينة طبيعيان كفي حد المباح، كما يخرج : انياً 
.  الكعنو فيدخؿ في حد التغرير كالتدليس، كىؿ يعد ىذا مكجبان لمفسخ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ي انثاٌانفصم 

حكى انتغرير وضابطه ووسائم إثباته 

: وفيو  ال ة مباحث

.  حكـ التغرير:المبحث األول

.  التغرير المؤ رابط ض:المبحث الثاني

.  وسائؿ إ بات التغرير:المبحث الثالث
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ول المبحث األ

حكم التعرير  

: الحكـ التكميفي لمتغرير: أوالً 

اتفؽ الفقياء عمى أف التغرير كالخداع محـر شرعان، سكاء كاف بالقكؿ أك الفعؿ أـ 
. (1)الكتماف

. كقد تكاترت نصكص الكتاب كالسنة في النيي عف ذلؾ

 أدلة تحريـ التغرير مف الكتاب :

ُِٔفٕا ٔباِلُعُكٕٔد﴿: قاؿ تعالى .1 ََ آَوٍُٕا َأ . (2)﴾  َٖا َأَّٖٗا الَّٔرٖ

تماميا بكؿ مقتضياتيا مف غير نقص، : وجو الداللة إف ا عز كجؿ أمر بالكفاء بالعقكد كا 
ككممة العقكد شاممة لجميع أنكاع العقكد كالعيكد سكاء بيف ا كالعبد أك بيف الناس بعضيـ 

، كالتغرير ينافي ىذا األمر حيث إف مف غرر بالطرؼ اآلخر فقد سمؾ سبيؿ الخيانة (3)البعض
كالخداع ال األمانة كالكفاء، فتبيف بذلؾ أف التغرير محـر كأف فاعمو مخالؼ لما أمر بو ا تعالى 

. في كتابو

 أدلة تحريـ التغرير مف السنة :
األحاديث التي نصت عمى صفة نفي الكذب كالخديعة كنقض العيكد عف المؤمف، كمف  -

: ىذه األحاديث
 اْلِخَياَنَة  ْإالَّن ُيْطَبُ  اْلُمْؤِمُف َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمِّنَيا ): قاؿ رسكؿ ا : قاؿ عف أبي أمامة  .1

. (4) (َواْلَكِذبَ 
                                                           

 (. 1/461)الزكاجر : الييثمي (1)
 (. 1)آية جزء : المائدة (2)
 (. 8-2/7)تفسيره : ؛ ابف كثير(454-9/447)تفسيره : الطبرم (3)
نفس : إسناده ضعيؼ، انظر:  كقاؿ محققو شعيب األرنؤكط،(22224 ح:5/252)مسنده : أحمد: أخرجو (4)

 . المرجع
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ك .2 ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو َأْرَبٌ  َمْف ُكفَّن ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا َخاِلًصا َوَمْف  ):  قىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ كعىٍف عى
َذا  َكاَنْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمْنُيفَّن َكاَنْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمْف النِّنَفاِؽ َحتَّنى َيَدَعَيا ِإَذا اْؤُتِمَف َخاَف َواِ 

ـَ َفَجرَ  َذا َخاَص َذا َعاَىَد َغَدَر َواِ  . (1)(َحدَّنَث َكَذَب َواِ 
ٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت يىًزيدى رضي ا عنيا أىنَّيىا سىًمعىٍت رىسيكؿى المًَّو  .3 َأيُّرَيا  ):  يىٍخطيبي يىقيكؿي كعى

ـْ َعَمى َأْف َتتَاَبُعوا ِفي اْلَكِذِب َكَما َيَتتَاَبُ  اْلَفرَاُش ِفي النَّناِر ُكؿُّر اْلَكِذِب ُيْكَتُب  النَّناُس َما َيْحِمُمُك
ـَ ِإالَّن َ اَلَث ِخَصاٍؿ َرُجٌؿ َكَذَب َعَمى اْمرََأِتِو ِلُيْرِضَيَيا َأْو َرُجٌؿ َكَذَب ِفي َخِديَعِة  َعَمى اْبِف آَد

. (2)(َحْرٍب َأْو َرُجٌؿ َكَذَب َبْيَف اْمرََأْيِف ُمْسِمَمْيِف ِلُيْصِمَح َبْيَنُيَما 
. (3) (اْلَمْكُر َواْلَخِديَعُة َواْلِخَياَنُة ِفي النَّنارِ  ): ، قاؿ عف النبي كعف أنس بف مالؾ  .4
.  (4) (اْلُمْؤِمُف ِغرٌّر َكِريـٌ َواْلَفاِجُر َخبٌّر َلِئيـٌ ): قاؿ رسكؿ ا : قاؿ كعف أبي ىريرة  .5

إف ىذه األحاديث تبيف أف كصؼ اإليماف ككصؼ الكذب كالخيانة كالخداع : وجو الداللة
ال يجتمعاف في مؤمف كامؿ اإليماف أبدان، كذلؾ أف ىذه الصفات ىي صفات الفجار كالمنافقيف، 
كعميو فإف الشخص الذم يغرر بغيره كيخدعو في عقد أك غيره قد نقص إيمانو كأتى بعالمة مف 

. عالمات الفجكر كالنفاؽ فتبيف بذلؾ أف التغرير محـر كمنيي عنو

األحاديث التي نصت عمى تحريـ الغش كالخداع في العقكد، كنيت عف العقكد التي  -
: تتضمف التغرير كالخديعة، كمف ذلؾ

اًبعيوي أف رسكؿ ا  عف أبي ىريرة  .1 ؿى يىدىهي ًفييىا فىنىالىٍت أىصى ٍبرىًة طىعىاـو فىأىٍدخى مىى صي  مىرَّ عى
؟ ): فىقىاؿى  بىمىالن  ابىٍتوي السَّمىاءي يىا رىسيكؿى اً قىاؿى :قىاؿى ، (َما َىَذا َيا َصاِحَب الطَّنَعاـِ َأَفاَل  ):  أىصى

. (5) (َجَعْمَتُو َفْوَؽ الطَّنَعاـِ َكْي َيرَاُه النَّناُس؟ َمْف َغشَّن َفَمْيَس ِمنِّني 

                                                           

  (. 34، ح1/16باب عالمة المنافؽ / كتاب اإليماف) صحيحو : البخارم: أخرجو (1)
 . نفس المرجع: إسناده ضعيؼ، انظر:  كقاؿ محققو شعيب األرنؤكط،(27611ح :6/454)مسنده : أحمد: أخرجو (2)
  (.1057ح )السمسمة الصحيحة : صحيح، انظر: ، كقاؿ األلباني( 8795، ح 4/650)المستدرؾ : الحاكـ: أخرجو (3)
نفس : ، كحسنو األلباني، انظر(4790، ح 2/665باب في حسف العشرة / كتاب األدب) سننو : أبك داكد: أخرجو (4)

  .المرجع
 (. 102، ح1/99باب قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ مف غش فميس  مني / كتاب اإليماف) صحيحو : مسمـ: أخرجو (5)
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ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو  .2 ـْ َيَتَفرَّنَقا َأْو َقاَؿ  ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى كعف حى اْلَبيِّنَعاِف ِباْلِخَياِر َما َل
ْف َكَتَما َوَكَذَبا ُمِحَقْت َبَرَكُة  َحتَّنى َيَتَفرَّنَقا َفِإْف َصَدَقا َوَبيَّنَنا ُبوِرَؾ َلُيَما ِفي َبْيِعِيَما َواِ 

. (1)(َبْيِعِيَما
ٍيرىةى  .3 ٍف أىًبي ىيرى ٍف النًَّبيِّ كعى ـَ َمْف  ):  قىاؿى  عى ِبَؿ َواْلَغَن وا اإلِْ اَل َتَمقَّنْوا الرُّرْكَباَف ِلْمَبْيِ  َواَل ُتَصرُّر

ْف َشاَا َأْف َيُردَّنَىا َردَّنَىا َوَمَعَيا  اْبتَاَع ِمْف َذِلَؾ َشْيًئا َفُيَو ِبَخْيِر النَّنَظَرْيِف َفِإْف َشاَا َأْمَسَكَيا َواِ 
. (2) (َصاُع َتْمٍر 

إف ىذه األحاديث تدؿ عمى حرمة الكذب كالخداع في البيكع، كتيبىيِّف أف ذلؾ : وجو الداللة
فال يحؿ المرئ مسمـ أف يبيع سمعة مف السمع أك دارا ": سبب في محؽ البركة، قاؿ ابف رشد الجد

حتى يبيف ذلؾ - كىك يعمـ فيو عيبا قؿ أك كثر - أك عقارا أك ذىبا أك فضة أك شيئا مف األشياء 
لمبتاعو، كيقفو عميو كقفا يككف عممو بو كعممو، فإف لـ يفعؿ ذلؾ ككتمو العيب كغشو بذلؾ لـ يزؿ 

. (3) "في مقت ا كلعنة مالئكة ا

 في عقد ينتيي بمجرد تفرؽ العاقديف، فيك في النكاح أشد ان كلئف كاف ىذا األمر محـر
حرمة كأكثر خطران، ألف الزكجيف ال تنتيي عالقتيما بانتياء العقد، بؿ إف عالقتيما تبدأ بعد العقد 
كتترتب عميو آثار كمسؤكليات يصعب عمى الزكجيف االضطالع بيا إذا كاف عقد الزكاج قد بني 

. عمى التغرير كالتدليس

األحاديث التي جاءت تمعف بعض األفعاؿ التي تتضمف التدليس كالتغرير كتغيير خمؽ ا،  -
: كمف ىذه األحاديث

ٍبدي المًَّو  .1 ٍسًف ":  قاؿعف عى اًت ًلٍمحي اًت كىاٍلميتىفىمِّجى لىعىفى المَّوي اٍلكىاًشمىاًت كىاٍلميٍستىٍكًشمىاًت كىاٍلميتىنىمِّصى
ٍف لىعىفى النًَّبيُّ  اًلي الى أىٍلعىفي مى ٍمؽى المًَّو تىعىالىى مى ـْ  كىىيكى ًفي ًكتىاًب المًَّو ﴿اٍلميغىيِّرىاًت خى َوَما آتَاُك

. (4) "الرَّنُسوُؿ َفُخُذوُه﴾
                                                           

 (. 2079، ح 3/58باب إذا بيف البيعاف كلـ يكتما كنصحا / كتاب البيكع)صحيحو : البخارم: أخرجو (1)
: ، كقاؿ األلباني(6079، ح 4/11باب النيي عف التصرية / كتاب البيكع) السنف الكبرل : النسائي: أخرجو (2)

 . 4487صحيح كضعيؼ سنف النسائي ح: صحيح، انظر
 (. 2/100)المقدمات المميدات : ابف رشد الجد (3)
 (. 5931، ح 7/164باب المتفمجات لمحسف / كتاب المباس) صحيحو : البخارم: أخرجو (4)
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ا .2 ٍنييمى ٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى اءىٍت ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو : "كعى  فىقىالىٍت ًإنِّي أىفَّ اٍمرىأىةن جى
يىا يىٍستىًحثًُّني ًبيىا أىفىأىًصؿي رىٍأسىيىا فىسىبَّ  ٍكجي ابىيىا شىٍككىل فىتىمىرَّؽى رىٍأسييىا كىزى أىٍنكىٍحتي اٍبنىًتي ثيَـّ أىصى

. (1) " اٍلكىاًصمىةى كىاٍلميٍستىٍكًصمىةى رىسيكؿي المًَّو 
ٍف اٍبًف عيمىرى  .3 َلَعَف المَّنُو اْلَواِصَمَة َواْلُمْسَتْوِصَمَة َواْلَواِشَمَة ): قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو كعى

. (2) (َواْلُمْسَتْوِشَمةَ 

  ىذه األشياء كالكصؿ كالنمص مثؿنص العمماء عمى أف العمة في تحريـ : وجو الداللة
. (3) التدليس كالتزكير كتغيير خمؽ ا ىيكالكشـ كالكشر 

كمف المعركؼ أف التغرير في النكاح يتضمف ىذه األشياء، بؿ كيتضمف صكران أشد في 
التدليس كالغش فدؿَّ ذلؾ عمى حرمة التغرير سكاء تضمف أمثاؿ ىذه الصكر أك غيرىا مما يتضمف 

. نفس العمة

: أ ر التغرير عمى عقد النكاح:  انياً 

سبؽ أف تحدثت عف أنكاع التغرير باعتبار جكىر النكاح كتكابعو؛ كعميو سأبيف أثر كؿ نكع 
. مف ىذه  األنكاع بناءن عمى ىذا االعتبار

. التغرير في ركف النكاح: النوع األوؿ

اإليجاب كالقبكؿ، كالكلي، كالزكج كالزكجة عمى تفاكت في عبارات : كأركاف النكاح ىي
الفقياء مف مختصر لألركاف في الصيغة أك مفصؿ ليا عمى النحك المذككر كىك خالؼ ينظر في 

. ، كال داعي لذكره لعدـ التطكيؿ(4)محمو 

                                                           

 (. 5935، ح 7/165باب الكصؿ في الشعر / كتاب المباس) صحيحو : البخارم: أخرجو (1)
 (. 5937، ح 7/165باب الكصؿ في الشعر / كتاب المباس) صحيحو : البخارم: أخرجو (2)
 (. 377-10/375)فتح البارم : ؛ ابف حجر(14/106)شرح مسمـ : النككم (3)
، (3/139)مغني المحتاج : الشربيني؛ (2/216)حاشيتو : الدسكقي، (2/229)بدائع الصنائع : الكاساني (4)

 (. 5/37)كشاؼ القناع : البيكتي



   حكم التعرير وضابطه وودائل إثباته                                        :                    الغصل الثاني                                            

    

 
 
 

 

28 

أف يخطب رجؿ امرأة بعينيا، فيجاب : كمف صكر التغرير التي ذكرىا الفقياء في ىذا النكع
. (1)إلى ذلؾ، ثـ يكجب لو النكاح في غيرىا، كىك يعتقد أنيا التي خطبيا فيقبؿ

أف الخاطب قد رغب بالمرأة األكلى، كرضي بيا زكجة، أما المرأة : ووجو التغرير ىنا
الثانية فقد يككف بيا عيب ينفر الخطاب منيا، أك أف أكصافيا ال ترقى لرغبة األزكاج فيتـ إيياـ 
الزكج بأف المرأة التي عقد لو عمييا ىي ذاتيا المرأة التي رآىا كرضي بيا زكجة، كييالحظ ىنا أف 

ف محؿ العقد ليس ىك ذاتو الذم كرد اإليجاب فيو، إركف النكاح قد انخـر مف أساسو حيث 
 .فاإليجاب قد انصرؼ إلى محؿ كالقبكؿ انصرؼ إلى محؿ آخر

: أ ر ىذا النوع عمى  العقد

إف النكاح ال ينعقد بيذه الصكرة أساسان، حتى لك عمـ الزكج بعد ذلؾ كرضي فال يصح 
ذا رغب العاقداف في تصحيحو فيجب إنشاء عقد جديد، كيجب لممرأة المير إذا دخؿ بيا  العقد، كا 

الزكج، كفي ىذه الحالة يرجع الزكج عمى مف غره بالمير، إال إذا كانت الزكجة عالمة مطاكعة، فال 
. (2)مير ليا حينئذ ألنيا زانية 

: التغرير في شروط النكاح: النوع ال اني

. شركط شرعية كشركط جعمية: كقد قسمت الشركط إلى قسميف

: الشروط الشرعية: أوالً 

 صكر التغرير الكاقع في الشركط الشرعية :

شركط انعقاد : كقد بينت سابقان أف الشركط التي كضعيا الشارع في عقد النكاح أربعة أنكاع
كشركط صحة كشركط لزـك كشركط نفاذ، كمف األمثمة التي أكردىا الفقياء ىنا التغرير في الكفاءة 

باعتبارىا شرط لزـك عند البعض، كشرط صحة عند البعض اآلخر؛ ككذلؾ التغرير في عيكب 
                                                           

  (.7/444)المغني : ابف قدامة( 1)
؛ (3/190)تحفة المحتاج: ؛ الييثمي(389 / 1) جكاىر اإلكميؿ : ؛ اآلبي( 517 / 3)حاشيتو :  ابف عابديف(2)

  (. 7/444 )المغني : ابف قدامة
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النكاح حيث عدىا العمماء مف خصاؿ الكفاءة، كبالتالي تعد مف شركط المزـك عند مف عد الكفاءة 
شرط لزكـ، كمف شركط الصحة عند مف عد الكفاءة شرط صحة، كسأتحدث عف حكـ التغرير في 

الكفاءة، كعف حكـ التغرير في العيكب بشكؿ خاص 

: التغرير في الكفااة .1
: معنى الكفااة -

. (1)المماثمة كالمساكاة : الكفاءة في المغة

فقد كرد لفظ الكفاءة في كتب الفقياء في العديد مف األبكاب، مف ذلؾ : أما في االصطالح
. باب القصاص كالمبارزة كالنكاح، كيختمؼ تعريفيا في كؿ باب مف ىذه األبكاب

. كما يعنيني ىنا تعريؼ الكفاءة في باب النكاح

: كقد سمؾ الفقياء اتجاىيف في تعريؼ الكفاءة

لـ يخرجكا فيو عف المعنى المغكم كزاد بعضيـ بأف خصصو ببعض : االتجاه األوؿ
. المخصصات

. (2)"مساكاة مخصكصة بيف الرجؿ كالمرأة"بأف الكفاءة : تعريؼ الحنفية: كمف ىذه التعريفات

المماثمة كالمقاربة في التديف كالحاؿ، أم السالمة مف العيكب : "كعرفيا المالكية بأنيا
. (3)" المكجبة لمخيار

. (4)" المماثمة كالمساكاة في خمسة أشياء : " كعرفيا الحنابمة بأنيا

                                                           

 (. 1/64)القامكس المحيط : ؛ الفيركز آبادم(1/139)لساف العرب : ابف منظكر (1)
 (. 3/84)الدر المختار: الحصفكي (2)
 (. 3/460)التاج كاإلكميؿ : المكاؽ (3)
 (. 68-5/67)كشاؼ القناع : البيكتي (4)
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تعريؼ الكفاءة باعتبار أثرىا عمى عقد النكاح كىك االتجاه الذم سمكو : االتجاه ال اني
. (1)" أمر يكجب عدمو عاران : " الشافعية، فقد عرفكا الكفاءة بأنيا

المساواة بيف رجؿ وامرأة في أمور ): كجمعان بيف االتجاىيف يمكنني تعريؼ الكفاءة بأنيا
. (مخصوصة يوجب عدميا العار

: حكـ الكفااة في النكاح -

اتفؽ العمماء عمى أف الكفاءة مطمكبة في النكاح، لكنيـ اختمفكا بعد ذلؾ ىؿ ىذا الطمب 
عمى سبيؿ الكجكب أـ ال، أما الذيف أكجبكىا فقد رأكا أف الكفاءة شرط صحة بحيث لك فاتت بطؿ 

 صح النكاح كىاالنكاح، كأما الذم لـ يكجبكىا فمنيـ مف اعتبرىا شرط لزـك فإذا تنازؿ عنيا مستحؽ
أما إذا لـ يتنازلكا عنيا كاف ليـ حؽ الفسخ، كمنيـ مف لـ يجعميا شرطان أساسان كرأل أنيا مف 

ذا لـ تتحقؽ لـ  التكميميات كالتحسينيات في النكاح فإذا تحققت فيو كاف أكثر استقراران كنجاحان، كا 
. يبطؿ النكاح، ك ال يحؽ ألم مف الطرفيف فسخو

: مذاىبكعمى ىذا يمكف حصر الخالؼ في ثالثة 

إف الكفاءة شرط لصحة النكاح، كىذا القكؿ مركم عف سفياف كىك ركاية :  األوؿمذىباؿ
. (2)عف اإلماـ أحمد 

إف الكفاءة شرط لزكـ، فإف عقد النكاح بدكنيا ثبت الخيار لممرأة كأكليائيا :  ال انيمذىباؿ
. في فسخ النكاح أك إمضائو

. (3)كذىب إلى ىذا الرأم الحنفية كالشافعية كالمالكية كركاية عف اإلماـ أحمد 

إف الكفاءة غير معتبرة في عقد النكاح إال في الديف، كذىب إلى ىذا الرأم :  ال الثمذىباؿ

                                                           

 (. 3/165)مغني المحتاج : الشربيني (1)
 (. 7/371)المغني : ابف قدامة (2)
؛ ابف (7/84)ركضة الطالبيف : ؛ النككم( 249 / 2)حاشيتو : الدسكقي؛ (2/317)بدائع الصنائع : الكاساني (3)

 (. 7/372)المغني : قدامة
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اإلماـ مالؾ كابف حـز كالشككاني كصديؽ حسف خاف، كىك مركم عف أبي الحسف الكرخي كسفياف 
. (1)الثكرم كالحسف البصرم 

: سبب الخالؼ

ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة أِلَْرَبٍ  ِلَماِلَيا َوِلَحَسِبَيا َوَجَماِلَيا َوِلِديِنَيا َفاْظَفْر : )اختالفيـ في مفيـك قكلو  .1
فاظفر )   فمنيـ مف رأل أف الديف ىك المعتبر فقط لقكلو (2)(ِبَذاِت الدِّنيِف َتِرَبْت َيَداؾَ 

كمنيـ مف ألحؽ بو الماؿ كالحسب كلـ يخرج مف ذلؾ إال ما أخرجو اإلجماع ، (بذات الديف
 .(3)كىك ككف الجماؿ ليس مف الكفاءة 

اختالفيـ ىؿ الكفاءة حؽ  أـ لمعبد فمف رأل أنيا حؽ  رأل أنيا شرط صحة كبفكاتيا  .2
يبطؿ النكاح، كمف رأل أنيا حؽ لمعبد رأل أنيا شرط لزكـ إف أجاز مف لو الحؽ لـز 

ف ردكه فسخ  . (4)النكاح كا 

 :عرض األدلة والمناقشة

 األكؿ مذىباستدؿ أصحاب اؿ :(الذيف اعتبروا الكفااة شرط صحة ) األوؿ مذىبأدلة اؿ
 :عمى ما ذىبكا إليو بأدلة مف السنة كاألثر

: األدلة مف السنة: أوالً 

ِعيَؿ اِإفَّن المَّنَو اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْف َوَلِد ِإْسـَ  ):  قاؿعف النبي  عف كائمة بف األسقع  .1
 (5)(َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْف ِكَناَنَة َواْصَطَفى ِمْف ُقَرْيٍش َبِني َىاِشـٍ َواْصَطَفاِني ِمْف َبِني َىاِشـٍ 

                                                           

 (. 2/9)الركضة الندية : ؛ القنكجي(10/24)المحمى : ؛ ابف حـز(7/372)المغني : ابف قدامة (1)
 (. 5090، ح 7/7باب األكفاء في الديف، / كتاب النكاح) صحيحو / البخارم: أخرجو (2)
 (. 14-2/13)بداية المجتيد  : ابف رشد (3)
 (. 19/28)مجمكع الفتاكل : ابف تيمية (4)
 (. 2276، ح4/1782باب فضؿ نسب النبي صمى ا عميو كسمـ، / كتاب الفضائؿ)مسمـ، صحيحو : أخرجو (5)



   حكم التعرير وضابطه وودائل إثباته                                        :                    الغصل الثاني                                            

    

 
 
 

 

32 

 نبو عمى أفضمية بعض العرب عمى بعض كبالتالي فإف إف النبي : وجو الداللة
المفضكؿ  ال يككف كفئان لمفاضؿ فغير قريش مف العرب ليس بكؼء ليـ كال غير بني ىاشـ كفؤ 

. (1) ىاشـ شيء كاحد ك كبف ىـليـ إال بني المطمب فإنيـ

بأف الحديث يبيف أفضمية بني ىاشـ عمى قريش، كأفضمية قريش عمى : اعترض عمييـ
نما تؤثر فيما بينو  كنانة، كأفضمية كنانة عمى العرب، كىذه األفضمية ال أثر ليا في الكفاءة كا 

. (2)مف أحكاـ خاصة بيـ كجعؿ اإلمامة في قريش كتحريـ الزكاة عمى بني ىاشـ  النبي 

ْجُيفَّن ِإالَّن اأْلَْوِلَيااُ اأْلَْكَفااُ اَل َيْنِكُح النِّنَساَا ِإالَّن ):  قاؿ عف النبي عف جابر  .2 . (3)( َواَل ُيَزوِّن

إف الحديث فيو نيي صريح لألكلياء عف تزكيج النساء مف غير األكفاء، : وجو الداللة
 .كالنيي يقتضي الفساد، فدؿ عمى أف الكفاءة شرط صحة في النكاح

: اعترض عميو مف وجييف

 لذا فال يسمـ (4)بأف ىذا الحديث فيو مبشر بف عبيد كىك معركؼ بالكذب كالكضع : األوؿ
. ليـ االستدالؿ بيذا الحديث

ألكلياء عف تزكيج غير ؿعمى فرض التسميـ بصحة الحديث فإف الحديث فيو نيي : ال انيو
، كغاية ما (5)األكفاء، كال داللة فيو عمى أنيا إف زكجت نفسيا مف غير الكؼء ال يصح النكاح 

يدؿ عميو أف الكفاءة حؽ لممرأة كأكليائيا فإف أسقطكه صح النكاح بؿ إف ما سيأتي مف شكاىد كأدلة 
 كالصحابة مف غير اعتبار لمكفاءة لممذاىب األخرل يؤكد كقكع بعض األنكحة في عيد النبي 

. كرغـ ذلؾ لـ يركا النكاح باطالن 

                                                           

 (. 13/437)شرح صحيح مسمـ : النككم (1)
 (. 216 – 215ص )أحكاـ الزكاج : األشقر (2)
إركاء : مكضكع، انظر: ، كقاؿ األلباني(11، ح3/244باب المير، / كتاب النكاح) سننو / الدراقطني: أخرجو (3)

 (. 6/264)الغميؿ 
 (. 6/264)إركاء الغميؿ: األلباني (4)
 (. 293-3/292)فتح القدير : ابف اليماـ (5)
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اْلَعَرُب َبْعُضَيا َأْكَفاٌا ِلَبْعٍض، َقِبيَمٌة ِبَقِبيَمٍة، َوَرُجُؿ ):  قاؿ عف النبي كعف ابف عمر  .3
اًما  (1). (ِبَرُجٍؿ، َواْلَمَواِلي َأْكَفاٌا ِلَبْعٍض َقِبيَمٌة ِبَقِبيَمٍة، َوَرُجٌؿ ِبَرُجٍؿ ِإالَّن َحاِئًكا َأْو َحجَّن

 .(2)(تخيروا لنطفكـ وأنكحوا األكفاا): قاؿ رسكؿ ا :  قالتكعف عائشة رضي ا عنيا .4

 .كيرد عمى الحديثيف ما كرد عمى الحديث السابؽ مف داللة كاعتراض

: األدلة مف األ ر:  انياً 

. (3 )(ألمنعف تزوج ذوات األحساب إال مف األكفاا ):  قاؿعف عمر بف الخطاب  .1

مف مقاصد النكاح حسف األلفة كالعشرة بيف الزكجيف، فإذا كانت المرأة أعمى : وجو الداللة
منصبان استعمت عمى الرجؿ فال تتحقؽ مقاصد النكاح؛ كالكفاءة حؽ ا تعالى فيبطؿ بفكاتيا 

. (4)النكاح

كاستدلكا بغيرىا أيضان مف األحاديث كاآلثار كبعد النظر في أسانيدىا قرر أىؿ العمـ ضعؼ 
. (5)ىذه األحاديث كانقطاعيا بؿ ككضع بعضيا 

. (6)"كفي اعتبار الكفاءة أحاديث ال تقـك بأكثرىا حجة : " قاؿ البييقي

استدؿ أصحاب القكؿ الثاني عمى ما ذىبكا إليو  :(الكفااة شرط لزـو )أدلة القوؿ ال اني 
 :بأدلة مف الكتاب كالسنة كاألثر كالمعقكؿ

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

                                                           

 (. 13679، ح 10/64باب اعتبار الكفاءة، / كتاب النكاح) معرفة السنف كاآلثار / البييقي: أخرجو (1)
حسف، : ، كقاؿ محققو األلباني( 1968، ح 1/633باب األكفاء، / كتاب النكاح) سننو / ابف ماجو: أخرجو (2)

 . نفس المرجع: انظر
، كضعفو (17998، ح 4/418باب ما قالكا في األكفاء، / كتاب النكاح)مصنفو / ابف أبي شيبة: أخرجو (3)

 (. 6/265)األلباني، انظر إركاء الغميؿ 
 (. 19/28)مجمكع الفتاكل  : ابف تيمية (4)
 (. 6/165)إركاء الغميؿ : ؛ األلباني(3/164)تمخيص الحبير : ؛ ابف حجر(3/197)نصب الراية : الزيمعي (5)
 (. 3/196)نصب الراية : الزيمعي (6)
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ِٕا بٍََُِِّٗي ٔباِلَىِعُسٔٔف﴿: قكلو تعالى .1 َٖ ِإَذا َتَساَض َٔاَدُّ ََ َأِش ٍَِٖٔكِح  ُِ َٖ َأ ُِ . (1)﴾ َفَما َتِعُضُمٕ

إف المتعارؼ عميو شرعان كعرفان ىك تزكيج الكؼء فإذا رضيت المرأة بغير : وجو الداللة
ف رضكا ىـ بذلؾ سقط ىذا الحؽ فدؿ  عمى  ذلؾالكؼء كاف ألكليائيا حؽ العضؿ كفسخ النكاح، كا 

. (2)أف الكفاءة شرط لزـك تسقط بإسقاط مستحقييا 

: األدلة مف السنة واأل ر:  انياً 

كقد استدلكا باألدلة ذاتيا التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ األكؿ كلكف كجيكىا بتكجيو 
مختمؼ فقالكا بأف الكفاءة حؽ لمعبد حيث إف المرأة إذا تزكجت غير الكؼء كاف في ذلؾ غضاضة 

. (3)عمى األكلياء كعمى المرأة  فاألمر إلييـ في فسخ النكاح أك إمضائو 

: األدلة مف المعقوؿ:  ال اً 

فال يجكز تزكيج المرأة بغير رضاىا أك رضا  قالكا بأف الرضا شرط معتبر في الزكاج، .1
. (4)أكليائيا، كغير الكؼء إذا لـ ترضو المرأة أك أحد أكليائيا فمممعترض حؽ الفسخ 

 كأف يككف االختيار مبنيان عمى ميزاف ،ال خالؼ في أف اإلسالـ يحث عمى إنكاح األتقياء .2
التقكل كالخمؽ، كلكف إذا نظرنا إلى المجتمع اإلسالمي فإننا نجد أف دائرة األتقياء دائرة 
كاسعة تشمؿ عشرات األلكؼ كالمالييف، كىؤالء يتفاكتكف فيما بينيـ ماالن كحسبان كنسبان 

. كشبابان كحرفةن كجماالن كقبحان 

لذا فإف المرأة كأكلياءىا يختاركف مف ىذه الدائرة األفضؿ في نظرىـ كالمكافئ لمستكاىـ 
نما المنيي عنو ىك الخركج عف دائرة األتقياء  . (5)كىذا ال حرج فيو كال نيي عنو كا 

                                                           

 (. 232) جزء اآلية : سكرة البقرة (1)
 (. 19/28)مجمكع الفتاكل : ابف تيمية (2)
 (. 19/28  )المرجع السابؽ( 3)
 (. 34/84 )المرجع السابؽ( 4)
 (. 205ص ) أحكاـ الزكاج، : األشقر (5)
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كقد استدلكا عمى ما ذىبكا إليو  :(عدـ اعتبار الكفااة إال في الديف)أدلة القوؿ ال الث 
 :بأدلة مف الكتاب كالسنة

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

ََٔقَبأئَن ﴿: قاؿ تعالى .1 ََٔدَعِمٍَاُكِي ُشُعّٕبا  َٔأٌَُِجٜ  َِ َذَكٍس  َٖا َأَّٖٗا الٍٖاُس ِإٌٖا َخَمِكٍَاُكِي ٔو

ْٔ َأِتَكاُكِي ُٖ َأِكَسَوُكِي عٍَِٔد المَّ . (1)﴾ ٔلَتَعاَزُفٕا ِإ

ْٚ﴿: كقاؿ تعالى .2 َٕ َُ ِإِخ  (2 )﴾ ِإٌَٖىا اِلُىِؤٔوٍُٕ

ِٔٔلَٗاُء َبِعٍض﴿: كقاؿ تعالى .3 َٔاِلُىِؤٔوٍَاُت َبِعُضُِّي َأ  َُ  (3 )﴾ َٔاِلُىِؤٔوٍُٕ

ِٔ ﴿: كقاؿ تعالى .4 َِ َذَكٍس َأ َفاِسَتَذاَب َلُِّي َزٗبُِّي َأٌِّ٘ َلا ُأٔضُٗع َعَىَن َعأوٍن ؤٍُِكِي ٔو

. (4)﴾أٌَُِجٜ

إف ىذه النصكص بمجمكعيا تؤكد عمى مبدأ كاحد كىك أف ميزاف التفاضؿ : وجو الداللة
في اإلسالـ ىك التقكل، كليس الماؿ أك الحسب أك النسب، كىذه ىي دعكة اإلسالـ التي جاء بيا 
حيث صحح الخمؿ المكجكد في حياة الناس مف التمييز كالتفاخر بالماؿ كالحسب كالنسب، كأكد 
عمى أف الناس أصميـ كاحد كىك التراب، فميس ىناؾ داعو إلى التعالي كالتفاخر المذمكـ لذا فإف 

. (5) بو الزكج ىك اإليماف كالتقكل كالخمؽ كزف الذم ميزافالـ

: األدلة مف السنة:  انياً 

ـْ َواِحٌد َواَل َفْضَؿ ِلَعَرِبيٍ ):قاؿ رسكؿ ا:ؿ قاعف أبي سعيد .1 ـْ َواِحٌد َوَأَباُك  َعَمى ِإفَّن َربَّنُك
 (6 )(َواَل َأْحَمَر َعَمى َأْسَوَد َواَل َأْسَوَد َعَمى َأْحَمَر ِإالَّن ِبالتَّنْقَوى َأْعَجِميٍّي َواَل ِلَعَجِمٍي َعَمى َعَرِبيٍ 

                                                           

 (. 13 )يةجزء اآل: سكرة الحجرات (1)
 (. 10 )يةجزء اآل: سكرة الحجرات (2)
 (. 71 )يةجزء اآل: سكرة التكبة (3)
 (. 195 )يةجزء اآل: سكرة آؿ عمراف (4)
  (.204-202ص)أحكاـ الزكاج : األشقر (5)
 . 2700، ح (6/199)السمسمة الصحيحة :  األلباني، انظرق كصحح، (4749، ح 5/86)الطبراني، المعجـ األكسط : أخرجو (6)
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ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص  .2 ٍيرى ًسرٍّ يىقيكؿي  قىاؿ سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو كعىٍف عى َأاَل ِإفَّن آَؿ  ):  ًجيىارنا غى
. (1)(َأِبي َيْعِني ُفاَلًنا َلْيُسوا ِلي ِبَأْوِلَياَا ِإنَّنَما َوِليِّنَي المَّنُو َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَف 

ٍيرىةى  .3 ٍف أىًبي ىيرى ـْ َمْف َتْرَضْوَف ِديَنُو َوُخُمَقُو  ) : قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  كعى ِإَذا َخَطَب ِإَلْيُك
ُجوُه ِإالَّن َتْفَعُموا َتُكْف ِفْتَنٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَساٌد َعِريٌض  . (2) (َفَزوِّن

مىى رىسيكًؿ المًَّو  كعىٍف سىٍيؿو  .4 ؿه عى ًرمٌّ َما َتُقوُلوَف ِفي َىَذا؟  ):   فىقىاؿى قىاؿى مىرَّ رىجي قىاليكا حى
ؿه ًمٍف فيقىرىاًء  ٍف قىاؿى أىٍف ييٍستىمىعى قىاؿى ثيَـّ سىكىتى فىمىرَّ رىجي ٍف شىفىعى أىٍف ييشىفَّعى كىاً  طىبى أىٍف ييٍنكىحى كىاً  ًإٍف خى

ٍف شىفىعى أىٍف الى  (َما َتُقوُلوَف ِفي َىَذا؟ ): اٍلميٍسًمًميفى فىقىاؿى  طىبى أىٍف الى ييٍنكىحى كىاً  ًرمٌّ ًإٍف خى قىاليكا حى
ٍف قىاؿى أىٍف الى ييٍستىمىعى فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  . (3)(َىَذا َخْيٌر ِمْف ِمْؿِا اأْلَْرِض ِمْ َؿ َىَذا) : ييشىفَّعى كىاً 

إف ىذه األحاديث بمجمكعيا تؤكد عمى ما جاء بو القرآف مف أف المعيار : وجو الداللة
 ىذا المبدأ الذم يقاس بو الناس ىك التقكل كليس الحسب أك الماؿ أك غيرىما، كقد طبؽ النبي 

. عمميان عندما زكج ابنة عمتو زينب بنت جحش األسدية إلى مكاله زيد  بف حارثة

، كزكج ابنتيو مف عثماف       فاطمة بنت قيس أف تنكح مكاله أسامة بف زيد كأمر الرسكؿ 
    . ، كزكج ابنتو زينب مف أبي العاص بف الربيع بف عفافا

كعثماف كأبك العاص مف بني عبد شمس ال مف بني ىاشـ، كمثؿ ذلؾ كثير مما يطكؿ 
 .ذكره

ف دؿَّ فإنما يدؿ عمى أف الصحابة لـ يككنكا يعتبركف الكفاءة كينظركف أنيا مؤثرة في  كا 
. (4)النكاح إال في جانب الديف كالتقكل 

 

                                                           

 (. 5990 ، ح8/6باب تبؿ الرحـ ببالليا، / كتاب األدب )صحيحو / البخارم: أخرجو( 1)
باب ما جاء إذا جاءكـ مف ترضكف دينو فزكجكه، / كتاب النكاح عف رسكؿ ا)الترمذم، سننو : أخرجو(2)
 . نفس المرجع: حسف، انظر: ، كقاؿ محققو األلباني(1084 ، ح3/394
 (. 5091، ح 7/8باب األكفاء في الديف، / كتاب النكاح) البخارم، صحيحو : أخرجو (3)
 (. 204-202ص)أحكاـ الزكاج : األشقر (4)
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: الترجيح

بعد استعراض المذاىب كاألدلة أجدني أميؿ إلى ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثالث مف 
: عدـ اعتبار الكفاءة إال في الديف، لألسباب التالية

عدـ كجكد نص صريح ينص عمى اعتبار النسب أك الصناعة أك اليسار أك الحرفة فى  .1
ِإفَّن ): النكاح بؿ إف ىناؾ نصكص تدؿ عمى نفى اعتبارىا كتأثيرىا عمى النكاح، قاؿ 
نَّنَما ُىَو ُمْؤِمٌف َتِقٌي َأْو َفاِجٌر  ـْ َعِبيَّنَة اْلَجاِىِميَّنِة َوَفْخَرَىا ِباآْلَباِا َواِ  اَ َأْذَىَب َعْنُك

. (2).(1)(َشِقيٌّر 
إف القكؿ بعدـ اعتبار الكفاءة إال في جانب الديف يتفؽ مع مبادئ اإلسالـ العظيمة التي  .2

رىا حيث جعؿ المسمميف إخكة، كأزاؿ الفكارؽ بينيـ، كالقكؿ بأف الكفاءة شرط  جاء بيا كقرَّ
. صحة أك شرط لزـك يتنافى مع ىذه المبادئ

 كالصحابة مف بعده يجد أنيـ قد تجاكزكا الكفاءة في أنكحتيـ إف الناظر إلى سنة النبي  .3
، كالنسيب يتزكج مف ىي دكنو، كلـ ترد عنيـ كاقعة األسكدفيا ىي الشريفة تتزكج المكلى 

. كاحدة أف أحدىـ قد فسخ عقد النكاح لعدـ كفاءة الطرؼ اآلخر لو
إف اعتبار الديف ىك الخصمة الكحيدة مف خصاؿ الكفاءة التي تؤثر في النكاح فيو تأكيد  .4

عمى معيار التفاضؿ بيف الناس كىك التقكل، فالنكاح قد ينجح كيستقر بفقد النسب أك الماؿ 
أك دناءة الحرفة أك غيرىا لكف مع فقد الديف كالتقكل تتشعث الحياة الزكجية فكيؼ تحتمؿ 

. العفيفة أف تككف فراشان لفاجر، أك كيؼ يحتمؿ التقي معاشرة فاجرة فاسقة
أك القائمكف باعتبار الكفاءة شرط صحة كالثاني ضعؼ ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ  .5

كذلؾ أنيـ استدلكا بأدلة ضعيفة ال تصمح لالستدالؿ كأما األحاديث الصحيحة شرط لزـك 
. التي احتجكا بيا فال داللة فييا عمى المطمكب

 
                                                           

: األلباني: ، كقاؿ(3270، ح 5/389باب سكرة الحجرات، / كتاب تفسير القرآف) سننو / الترمذم: أخرجو (1)
 . نفس المرجع: صحيح، انظر

 (. 29-19/28)مجمكع الفتاكل : ابف تيمية (2)
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: أ ر التغرير بالكفااة عمى عقد النكاح

: قبؿ بياف أثر التغرير في الكفاءة عمى عقد النكاح قسمت خصاؿ الكفاءة إلى قسميف

خصاؿ الكفاءة التي ال تؤثر عمى عقد النكاح بالفسخ كال بالبطالف عمى الرأم الذم  .1
 كالسالمة مف العيكب عند مف اعتبرىا مف ،رجحتو، كىي جميع الخصاؿ ما عدا الديف

. خصاؿ الكفاءة
. خصاؿ الكفاءة التي تؤثر في عقد النكاح كىي الديف، كالسالمة مف العيكب .2

 فإف كاف أحد العاقديف قد أكىـ غيره بأنو كؼء لو، أك كتـ فقدانو لخصمة :القسـ األوؿأما 
مف خصاؿ الكفاءة فال خيار لمطرؼ المغرر بو في فسخ النكاح، كذلؾ أف الكفاءة مف الكماليات 

كالتحسينيات التي تسيـ في إنجاح النكاح كاستقراره، كلكنيا ال تؤثر في صحتو كبطالنو عمى 
. الراجح

ىي ؼ كىي خصاؿ الكفاءة التي ليا أثر عمى عقد النكاح، أما الخصمة األكلى :القسـ ال اني
: الديف، كيمكف الحديث عف الكفاءة في الديف باتجاىيف

 إف المقصكد بالديف ىك اإلسالـ كالكفر، كال خالؼ بيف الفقياء في اعتبار :االتجاه األوؿ
. الديف بيذا المعنى

فإف كاف المغرر بيا ىي الزكجة ككاف الزكج كافران، فيبطؿ ىذا الزكاج ألف المسممة ال يحؿ 

ََٔلا تٍُِٔكُحٕا اِلُىِصِسٔكنَي َحٖتٜ ﴿: ليا بحاؿ أف تنكح الكافر كتابيان كاف أك كثنيان، قاؿ تعالى

َٖ﴿: ، كقاؿ تعالى(1)﴾ ُِٖؤٔوٍُٕا َُ َلُّ ُِِي َٖٔحمُّٕ ََٔلا  َٖ ٔحنٌّ َلُِّي  ُِ َٖ ِإَلٜ اِلُكفَّاِز َلا  ُِ . (2 )﴾ َفَما َتِسٔدُعٕ

بينت اآليات حرمة المسممات عمى المشركيف، كائننا مف كاف المشرؾ، كمف : وجو الداللة
. (3 )أٌم أصناؼ الشرؾ كاف

                                                           

 (. 221)ية جزء اآل: سكرة البقرة (1)
  (.10)جزء اآلية : سكرة الممتحنة (2)
 (. 8/93)تفسيره : ؛ ابف كثير(4/370)تفسيره : الطبرم (3)
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ذا كاف الزكج ىك المغرر بو ككانت الزكجة كافرة غير كتابية فيبطؿ عقد النكاح أيضان،  كا 

َٖ﴿: قاؿ تعالى . (1 )﴾ ََٔلا تٍَِٔكُحٕا اِلُىِصِسَكأت َحٖتٜ ُِٖؤٔو

دلت اآلية عمى تحريـ نكاح كؿ مشركة عمى كٌؿ مسمـ مف أٌم أجناس الشِّرؾ : وجو الداللة
كانت، عابدةى كثف كانت أك كانت ييكدية أك نصرانية أك مجكسية أك مف غيرىـ مف أصناؼ 

َِٖسَأُلٌََٕك َواَذا ﴿: الشرؾ، لكف اآلية عامة مخصكصة بجكاز نكاح نساء أىؿ الكتاب بقكلو تعالى

ََ ُأُٔتٕا اِلٔكَتاَب ٔحنٌّ َلُكي﴿: إلى قكلو تعالى﴾  ُأٔحٖن َلُِّي ُقِن ُأٔحٖن َلُكُي الطََِّّٗباُت  ََٔطَعاًُ الَّٔرٖ

 َِ ََ ُأُٔتٕا اِلٔكَتاَب ٔو ََ الَّٔرٖ َٔاِلُىِحَصٍَاُت ٔو ََ اِلُىِؤٔوٍَأت  َٔاِلُىِحَصٍَاُت ٔو ََٔطَعاُوُكِي ٔحنٌّ َلُِّي 

. (3) (2)﴾َقِبٔمُكِي

ذا كانت الزكجة كتابية كالزكج مسممان، فإف كاف الزكج عمـ بذلؾ كرضي قبؿ العقد فال  كا 
ر بو  حرج في ذلؾ لما سبؽ ذكره مف جكاز زكاج المسمـ بنساء أىؿ الكتاب، كلكف إف كاف غيرِّ
فممزكج الحؽ في الفسخ؛ ألف لمزكج غرضان صحيحان في الزكاج بالمسممة؛ كربما أفسد الزكاج 

خباره بدينيما  . (4)بالكتابية عميو دينو، ثـ إنيا ككلييا قد قصرا في عدـ إعالـ الزكج كا 

يثبت لو ال  ؼ،كخالؼ في ذلؾ البعض فقالكا إذا تزكج المسمـ نصرانية ظانان أنيا مسممة
الخيار حتى يشترط أنيا مسممة أك يظير مف خالؿ القرائف أنو تزكجيا عمى أنيا مسممة كأف ييسمع 

ظيار اإلسالـ  . (5)منو ذلؾ، كيعمـ أنيا تعمدت كتماف دينيا كا 

كأرل أنيـ بقكليـ ىذا ال يخالفكف ما ذىب إليو الجميكر كلكنيـ يؤكدكف عمى شرط حصكؿ 
التغرير لمزكج خكفان مف أف ال يككف ىناؾ تغرير، كيككف الزكج ىك المقصر بالنظر كالبحث عف 

. حاؿ أصياره
                                                           

 (. 221) آية : سكرة البقرة (1)
 (.5)جزء اآلية : سكرة المائدة( 2)
 (. 4/362)تفسيره  : الطبرم (3)
كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(293-16/286)تكممة المجمكع : ؛ المطيعي(9/148)الحاكم الكبير : الماكردم (4)
(5/100 .) 
 (. 3/179)أسنى المطالب : ؛ األنصارم(3/488)التاج كاإلكميؿ : المكاؽ (5)
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 إف المقصكد بالديف ىك خالؼ الفسؽ كالفجكر، كتكاد عبارات الفقياء تككف :االتجاه ال اني
، كخالؼ في ذلؾ محمد بف الحسف (1)متفقة عمى عدـ كفاءة الفاسؽ لمصالحة، أك الفاسقة لمصالح 

مف الحنفية حيث لـ يعتبر الفسؽ مخالن بالكفاءة ألنو مف أمكر اآلخرة، كالكفاءة مف أحكاـ الدنيا فال 
يقدح فييا الفسؽ إال إذا كاف فاحشان ككاف الفاسؽ ممف يسخر منو كيضرب، فإف كاف أميران ميابان 

. (2)فال يعد ىذا الفسؽ شيئان في العادة كال يقدح في الكفاءة 

: كفيما يمي بعض عبارات العمماء التي تبيف عدـ كفاءة الفساؽ لممؤمنيف الصالحيف

فسؽ أـ لـ لؿ ان ال يككف الفاسؽ كفئان لمصالحة سكاء كاف معمف: " جاء في الفتاكل اليندية
. (3)"يكف

أفىَ كاُ ﴿:  لعفيفة أك سنية، قاؿ تعالىئان ليس الفاسؽ كالمبتدع كؼ: "كقاؿ الرممي

. (4)﴾ وؤوٍّا كىَ كاُ فاسكّا ال ٖستُٕٔ

مف زكج كريمتو مف فاسؽ فقد قطع : ال تزكج عفيفة بفاجر، كقاؿ الشعبي: "كقاؿ السيكطي
. (5)"رحميا 

إف الفاسؽ كالفاسقة كأف يككنا اشتيرا بشرب الخمر كالزنا كالفجكر ليسا بكؼء ألصحاب 
. الطاعة كاإليماف بحاؿ

ف كانت الكفاءة معتبرة في شيء فيك الديف كاإليماف، قاؿ تعالى الزَّناِني اَل َيْنِكُح ِإالَّن ﴿: كا 
ـَ َذِلَؾ َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف﴾  زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّناِنَيُة اَل َيْنِكُحَيا ِإالَّن زَاٍف َأْو ُمْشِرٌؾ َوُحرِّن
(6) .

                                                           

 (. 14-2/12)بداية المجتيد  : ابف رشد (1)
 (. 2/320)بدائع الصنائع : الكاساني (2)
 (. 1/290)الفتاكل اليندية : نظاـ (3)
 . (6/258)نياية المحتاج :  الرممي(4)
 (. 85-5/84)مطالب أكلي النيى:  الرحيباني(5)
 (. 3)آية : سكرة النكر (6)
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إف ا قد حـر نكاح الزكاني عمى المؤمنيف فال يميؽ بمؤمنة أف تنكح زانيان كال : وجو الداللة
لما أفَّ فيًو مف التَّشبًو بالفسقًة كالتَّعرًض لمتُّيمًة كالتَّسبًب لسكًء القالًة " بمؤمف أف ينكح زانية فاجرة 

كالطَّعًف في النَّسًب كاختالًؿ أمًر المعاًش كغيًر ذلؾى مف المفاسًد ما ال يكادي يميؽي بأحدو مف األداني 
. (1)"كاألراذًؿ فضالن عًف الميؤمنيفى 

 أك ،كعميو فإذا تزكج المسمـ امرأة عمى أنيا مستقيمة فبانت فاسقة فاجرة مرتكبة لمكبائر
. تزكجت المسممة رجالن عمى أنو مستقيـ فباف فاسقان فاجران فمكؿ منيما الحؽ في فسخ عقد النكاح

أما الخصمة األخرل مف خصاؿ الكفاءة كالتي تعطي الحؽ في فسخ النكاح مف غير 
 .اشتراط فيي السالمة مف العيكب، حيث عدَّىا العمماء شرطان مف شركط لزكـ العقد

: السالمة مف العيوب .2
: مفيـو العيب -

مىؿي كىالنٍَّقصي : اٍلعىٍيبي ًفي المُّغىةً  ٍصمىةي كىاٍلخى اٍلكى
ةي الًَّتي يىٍخميك ًمٍنيىا ،(2) أىٍك ىيكى الرَّدىاءىةي أىًك النًَّقيصى

ـي  ًمي ٍنعي السَّ ـي أىًك الصُّ ًمي ميؽي السَّ اٍلخي
(3) .

فقد تعددت تعريفات الفقياء لمعيب بناءن عمى كركده في العديد مف : أما في االصطالح
. أبكاب الفقو كالبيع كاإلجارة كالنكاح كغيرىا

خالؼ المستحسف "العيب ىك : فعرفو المالكية بتعريؼ عاـ يشمؿ جميع أنكاع العيب، فقالكا
. (4) "عقال، أك شرعا، أك عرفا في خمؽ، أك ديف

العيب في النكاح ما ينفر عف ": كمف الذم عرفكه في باب النكاح، اإلماـ النككم حيث قاؿ
. (5) "الكطء كيكسر سكرة التكاؽ

                                                           

 (. 6/165)تفسيره / أبك السعكد (1)
 (. 1/325)معجـ لغة الفقياء : ؛ قمعجي(1/623)لساف العرب : ابف منظكر (2)
 (. 1/325)معجـ لغة الفقياء : قمعجي (3)
 (. 8/71)شرح مختصر خميؿ : الخرشي (4)
 (. 3/234)تيذيب األسماء كالمغات / النككم (5)
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 نقصاف بدني أك عقمي في أحد الزكجيف يجعؿ الحياة ": كعرفو بعض المعاصريف بأنو
. (1)"الزكجية غير مثمرة كال استقرار فييا

كيالحظ الفرؽ بيف تعريؼ النككم كتعريؼ المعاصريف أف النككم قصر العيب عمى كؿ ما 
يخؿ باالستمتاع كذلؾ بناءن عمى أف مذىبيـ حصر العيكب فيما كاف مخالن باالستمتاع، أما 

ف فنظرتيـ لمعيب أعـ مف نظرة النككم في تعريفو لذا فكؿ نقص في أحد الزكجيف يسبب كالمعاصر
النفرة بينيما كاالضطراب يعتبر عيبان مف عيكب النكاح، كسيأتي بياف ىذا الكالـ بالتفصيؿ عند 

. الحديث عف العيكب التي يفسخ بيا النكاح

 حكـ الفسخ بالعيب :

ذىب  جميكر أىؿ العمـ منيـ عامة الصحابة كأصحاب المذاىب األربعة إلى مشركعية 
 ،، كخالفيـ في ذلؾ الظاىرية كاستدلكا بأدلة ضعيفة ال تصمح لالحتجاج(2)فسخ النكاح بالعيب 

كبتأكيؿ ضعيؼ لألدلة الصحيحة ال يسمـ ليـ االستدالؿ بيا، كمف أراد االطالع عمى األدلة فتينظر 
. (3)في مظانيا 

 بجكاز الفسخ بالعيب اختمفكا فيما بينيـ في العيكب التي كىـ القائمكفأما جميكر العمماء 
: قكليف أنيا غير محددة، كاختمفكا في ذلؾ عمى كيفسخ بيا النكاح، ىؿ ىي محددة بعيكب معينة أ

 أف العيكب التي يفسخ بيا النكاح محصكرة في عيكب محددة، كذىب إلى ىذا القكؿ : األوؿقوؿاؿ
. (4)أصحاب المذاىب األربعة الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة 

 :كلكنيـ اختمفكا فيما بينيـ في تحديد ىذه العيكب

                                                           

 (. 325ص)الكجيز في أحكاـ األسرة اإلسالمية : مطمكب (1)
مغني : ؛ الشربيني(48/ 2)الميذب : ؛ الشيرازم(242 / 3) شرح مختصر خميؿ : ؛ الخرشي( 3/117 )حاشيتو : ابف عابديف( 2)

 (. 582 / 7)المغني : ؛ ابف قدامة(202 / 3)المحتاج 
 (. 6/157)نيؿ األكطار : ؛ الشككاني(5/182)زاد المعاد : ؛ ابف القيـ(582 / 7)المغني : ؛ ابف قدامة(10/58)المحمى : ابف حـز (3)
؛ ابف (7/582)المغني : ؛ ابف قدامة(2/48)الميذب : ؛ الشيرازم(2/277)حاشيتو: ؛ الدسكقي(2/327)بدائع الصنائع : الكاساني (4)

 (. 5/180)زاد المعاد : القيـ
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أما الحنفية فجعمكا الفسخ مف حؽ الزكجة ال الزكج كذلؾ ألف الزكج يممؾ دفع الضرر عف 
، كحصركا العيكب (1)نفسو بالطالؽ، أما الزكجة فال يمكنيا ذلؾ فتعيف الفسخ طريقان لدفع الضرر 

. (7)  (6)  كالخنكثة (5)  كالتأخذ (4)  كالخصاء (3)  كالجب (2)في العنة 

: كالمالكية حصركا العيكب في أربعة عشر عيبان 

. (8)الجب كالخصاء كالعنة كاالعتراض: عيكب الرجاؿ

. (13)  كالبخر(12)  كاإلفضاء(11)  كالعفؿ(10)  كالقرف(9)الرتؽ: كعيكب النساء

. (18)  كالخنكثة (17)  كالعذيطة(16)  كالبرص(15)  كالجذاـ(14)الجنكف: كالعيكب المشتركة

                                                           

 (2/327)بدائع الصنائع  : الكاساني (1)
التعريفات : الجرجاني" ككبر أك سحر صفة العنيف كالعنيف ىك مف ال يقدر عمى جماع فرج زكجتو مع كجكد اآللة لمانع منو: "العنة(2)
 (. 3/117) حاشيتو : ، ابف عابديف(164ص)
(.  5/105)كشاؼ القناع : البيكتي" قطع الذكر كمو بحيث لـ يبؽ منو ما يطأ بو: " الجب (3)
 (. 4/297)فتح القدير : ابف اليماـ" سميما أك قطعيما أك رضيما  نزع الخصيتيف مع بقاء الذكر، كال فرؽ بيف: " الخصاء (4)
 (. 2/327)البدائع : الكاساني. ىك العاجز عف الجماع كالعنيف: التأخذ (5)
  (.107ص)التعريفات : الجرجاني" أصال  صفة مف لو آلتاف الرجاؿ كالنساء أك ليس لو شيء منيما: "الخنكثة (6)
 (. 3/22)تبييف الحقائؽ  : ؛ الزيمعي(2/438)بدائع الصنائع  : الكاساني (7)
 . العنة عند الجميكر: ، كىك ذاتو( 2/277) حاشيتو : الدسكقي" عدـ انتشار الذكر : " االعتراض (8)
 (. 3/202) مغني المحتاج: الشربيني" انسداد الفرج بالمحـ: "الرتؽ (9)
 (. 3/202) مغني المحتاج: الشربيني" بعظـ انسداد الفرج: "القرف (10)
، (7/97)المبدع : ابف مفمح" الخمقة، فإف كاف بأصؿ الخمقة فيك الرتؽ  لحـ ينبت في الفرج، فيسده، ال بأصؿ: " العفؿ (11)

 (. 7/582)المغني  : تمنع لذة الكطء، ابف قدامة كقيؿ إنو رغكة في الفرج
: ، ابف قدامة( 2/277)حاشيتو : الدسكقي" ختالطو بمسمؾ الغائطااختالط مسمؾ النكاح بمسمؾ البكؿ، أك : "اإلفضاء (12)

 (. 7/582)المغني  
 (. 5/110 ) كشاؼ القناع: ، البيكتي( 7/583)المغني  : ابف قدامة" الفـ  الرائحة الكريية في الفرج كفي: " البخر (13)
 (. 82ص)التعريفات: الجرجاني" نادرا اختالؿ العقؿ بحيث يمنع جرياف األفعاؿ عمى نيجة إال: "الجنكف (14)
" أغمب العضك ثـ يسكد، ثـ ينقطع كتناثر، كينتشر في كؿ عضك، غير أنو يككف في الكجو عمة يحمر منيا: "الجذاـ (15)

  (.12/86)لساف العرب  : بذلؾ لتجذـ األصابع كتقطعيا كتساقطيا، ابف منظكر ، كسمي)6/309 )نياية المحتاج  : الرممي
 (. 3/202)مغني المحتاج : الشربيني"بياض شديد يبقع الجمد كيذىب دمكيتو: " البرص (16)
  (.2/277)حاشيتو : الدسكقي" التغكط عند الجماع : "العذيطة (17)
 (. 2/277)حاشيتو : ؛ الدسكقي(3/242)شرح مختصر خميؿ  : الخرشي (18)
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: كالشافعية حصركا العيكب في سبعة كىي كالتالي

. العنة كالجب: عيكب الرجاؿ

. الرتؽ كالقرف: كعيكب النساء

. (1)الجنكف كالجذاـ كالبرص : كالعيكب المشتركة

: أما الحنابمة فحصركا العيكب فيما يمي

. العنة كالجب: عيكب الرجاؿ

. الرتؽ كالقرف كالعفؿ: كعيكب النساء

. الجنكف كالبرص كالجذاـ: كالعيكب المشتركة

  كألحؽ بعضيـ (3) كسمس البكؿ (2)كزاد أبك بكر كأبك حفص مف الحنابمة استطالؽ البطف 
. (6)  كالقركح السيالة كالبخر كالخنكثة ألنيا في معنى العيكب السابقة(5)  كالباسكر (4)بيا الناسكر 

 العيكب التي يفسخ بيا النكاح غير محصكرة، بؿ كؿ عيب كجد فيو المعنى : ال انيقوؿاؿ
المكجكد في العيكب المذككرة جاز بو الفسخ، كذىب إلى ىذا القكؿ الزىرم كالقاضي شريح كأبك ثكر 

. (7)كابف تيمية كتمميذه ابف القيـ، كمحمد بف الحسف مف الحنفية 

 
                                                           

 (. 3/202)مغني المحتاج : ؛ الشربيني(2/48)الميذب  : الشيرازم (1)
 (. 1/305)حاشيتو  : ، ابف عابديف"جرياف ما فيو مف الغائط : " استطالؽ البطف(2)
 (. 1/29)جكاىر اإلكميؿ  : ، اآلبي"استرساؿ البكؿ مف غير اختيار: " سمس البكؿ (3)
: البيكتي" إرادة  قركح غائرة تحدث في المقعدة، يسيؿ منيا الصديد، كيخرج الريح، كالنجك بال: " الناسكر (4)

 (. 5/110)كشاؼ القناع 
العنب أك التكت، كمنو ما ىك غائر داخؿ  داء في المقعدة منو ما ىك نائي كالعدس، أك الحمص أك: " الباسكر (5)

 (. 5/110)كشاؼ القناع : البيكتي" سائؿ المقعدة ككؿ ذلؾ إما سائؿ أك غير
 (. 5/183)زاد المعاد : ؛ ابف القيـ(8/195)اإلنصاؼ : ؛ المرداكم(7/582)المغني  : ابف قدامة (6)
 (. 5/183)زاد المعاد  : ؛ ابف القيـ(2/327)بدائع الصنائع  : الكاساني (7)
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: سبب الخالؼ

فقد ذىب أصحاب القكؿ األكؿ إلى تخصيص ما : االختالؼ في العمـك كالخصكص .1
استدلكا بو مف أدلة في عيكب محدكدة ال يتعداىا إلى غيرىا، بينما ذىب أصحاب القكؿ 
. الثاني إلى أف ىذه األدلة عامة في كؿ عيب  يمنع أك يضعؼ مف تحقيؽ مقاصد النكاح

 كلـ االختالؼ في قكؿ الصحابي ىؿ ىك حجة أـ ال، فمف رآه حجة عمؿ بقكؿ عمر  .2
 كحصر العيكب فيما ثبت لديو ير حصر العيكب، كمف لـ يره حجة لـ يعمؿ بقكؿ عمر 

. مف أحاديث
االختالؼ في القياس، فمف قاس النكاح عمى عقد البيع جعؿ كؿ عيب منفر فاسخان  .3

. (1)لمنكاح، بينما فرؽ الفريؽ اآلخر بيف عقد البيع كالنكاح كلـ يركه قياسان صحيحان 

: عرض األدلة والمناقشة

: استدؿ الجميكر عمى ما ذىبكا إليو بأدلة مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ:  األوؿقوؿأدلة اؿ

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

ٍُ﴿: قاؿ تعالى .1 ِٔ َتِسِسْٖح ٔبِإِحَسا . (2 )﴾ َفِإِوَساْك ٔبَىِعُسٕٔف َأ

إف ا تعالى أمر بإمساؾ الزكجة بالمعركؼ أك تركيا بإحساف، كبقاء الزكجة : وجو الداللة
 ليا حؽ ثبتمع كجكد العيكب لدل الزكج ليس مف اإلمساؾ  بالمعركؼ، فإذا لـ يطمقيا الزكج 

 .(3)الفسخ دفعان لمضرر 

: األدلة مف السنة:  انياً 

كىجى اٍمرىأىةن ًمٍف بىًني ًغفىارو أىفَّ رىسيكؿى اً :   عف زيد بف كعب .1 عى  ،  تىزى مىٍييىا كىضى ؿى عى  فىمىمَّا دىخى
                                                           

 (. 42-2/41)بداية المجتيد  : ابف رشد (1)
 (. 229)آية : سكرة البقرة (2)
 (. 2/327)بدائع الصنائع  : الكاساني (3)
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ًف اٍلًفرىاًش ثيَـّ قىاؿى  ازى عى رى ًبكىٍشًحيىا بىيىاضان فىاٍنحى مىى اٍلًفرىاًش أىٍبصى قىعىدى عى ُخِذي َعَمْيِؾ ) :ثىٍكبىوي كى
ٍذ ًممَّا (ِ َياَبؾِ  ـٍ يىٍأخي لى . (1) .تىاىىا شىٍيئان آ كى

 ردَّىا بعيب كجده بيا كىك البرص فدؿَّ عمى مشركعية الفسخ إف النبي : وجو الداللة
. بيذا العيب

ٍينىةى ):  قاؿعف ابف عباس .2 نىكىحى اٍمرىأىةن ًمٍف ميزى ًتًو أيَـّ ريكىانىةى كى ٍخكى ٍبدي يىًزيدى أىبيك ريكىانىةى كىاً   ،طىمَّؽى عى
اءىٍت النًَّبيَّ  ذىٍتيىا ًمٍف رىٍأًسيىا : فىقىالىتٍ فىجى ا تيٍغًني ىىًذًه الشٍَّعرىةي ًلشىٍعرىةو أىخى ا ييٍغًني عىنِّي ًإالَّ كىمى  مى

بىٍينىوي  ٍؽ بىٍيًني كى ذىٍت النًَّبيَّ ،فىفىرِّ مىسىاًئوً  فىأىخى ًتًو ثيَـّ قىاؿى لىجي ٍخكى ا ًبريكىانىةى كىاً  ًميَّةه فىدىعى َأَتَرْوَف ):  حى
، قىاؿى النًَّبيُّ : قىاليكا، (ُفاَلًنا ُيْشِبُو ِمْنُو َكَذا َوَكَذا ِمْف َعْبِد َيِزيَد َوُفاَلًنا ُيْشِبُو ِمْنُو َكَذا َوَكَذا ـٍ نىعى

 ْخَوِتِو  ):  فىفىعىؿى ثيَـّ قىاؿى (َطمِّنْقَيا  ):  ًلعىٍبًد يىًزيدى َّـن ُرَكاَنَة َواِ  ، قىاؿى ًإنِّي طىمٍَّقتييىا (رَاِجْ  اْمرََأَتَؾ ُأ

ثنا يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى  تىالى ﴿، (َقْد َعِمْمُت رَاِجْعَيا): ثىالى ٘ٗ ِإَذا َطمَِّكُتِي الٍَِّساَء كى َٖا َأَّٖٗا الٍٖٔب

َٖ َٖ ٔلٔعٖدٔتِّ ُِ . (2)( ﴾ َفَطمُِّكٕ

 فرؽ بيف يزيد كامرأتو بالعيب المذككر، كىك عدـ القدرة عمى إف النبي : وجو الداللة
. الجماع، كىذا المعنى متحقؽ في المجبكب كالعنيف كالخصي فكانت عيكبان يفسخ بيا النكاح

ٍيرىةى  .3 .  (3) ( َوِفرَّن ِمْف اْلَمْجُذوـِ َكَما َتِفرُّر ِمْف اأْلََسدِ ..).: قاؿ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  عف أىبي ىيرى

 قد أمر باالبتعاد عف المجذـك كمجانبتو ما أمكف، كال يمكف ألحد إف النبي : وجو الداللة
الزكجيف أف يمتثؿ ليذا األمر النبكم مع بقائو في عقد زكجية مع مجذـك لذا يثبت لو خيار الفسخ 

. في ىذه الحالة

 
                                                           

إسناده ضعيؼ، انظر نفس : ، كقاؿ محققو شعيب األرناؤكط(3/493( )16075)مسنده / أحمد: أخرجو (1)
 . المرجع

، (2196، ح1/667باب نسخ المراجعة بعد التطميقات الثالث، / كتاب الطالؽ) سننو / أبك داكد: أخرجو (2)
 . كحسنو األلباني، انظر نفس المرجع

 (. 7/126باب الجذاـ، / كتاب الطب)صحيحو / البخارم: أخرجو (3)
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: األدلة مف األ ر:  ال اً 

ذىاـه أىٍك بىرىصه فىمىسَّيىا ):  قاؿعمر بف الخطاب عف  .1 نيكفه أىٍك جي ًبيىا جي كَّجى اٍمرىأىةن كى ؿو تىزى أىيُّمىا رىجي
ًليِّيىا مىى كى ٍكًجيىا غيٍرـه عى ذىًلؾى ًلزى دىاقييىا كىاًمالن، كى . (1)(فىمىيىا صى

قضى بالفسخ في حؽ الشخص المتضرر بالعيب، كىك صريح  إف عمر : وجو الداللة
. (2)في أف العيكب المذككرة في األثر يفسخ بيا النكاح 

: األدلة مف المعقوؿ: رابعاً 

اتفؽ العمماء عمى أف مكضكع العقد ىك حمية االستمتاع بالبضع، لذا فإف كؿ عيب يمنع 
. مف مكضكع العقد كىك االستمتاع يثبت بو حؽ الفسخ لمطرؼ المتضرر

ككذلؾ العيكب التي تيدد سالمة أحد الزكجيف كالجذاـ كالبرص كاألمراض المعدية، فمئف 
كاف العقد يستحؽ الفسخ ألجؿ سالمة مقصد االستمتاع في  النكاح، فمئف يستحؽ الفسخ مف أجؿ 

. سالمة النفس البشرية أكلى

ككذلؾ فإف حفظ النسؿ مقصد مف مقاصد الشرع، كالعيكب التي تنتقؿ بالعدكل إلى األبناء 
. يفسخ بيا النكاح

أما غير ما ذكر مف العيكب مما ال يفكت االستمتاع، كال يضر بسالمة أحد الزكجيف، كال 
. (3)يسرم إلى األبناء فال يعتبر مسكغان لفسخ النكاح

.  كؿ قكـ مذىبيـ كحددكا العيكب بناءن عمى ذلؾلكعمى ىذا التعميؿ بف

: كاستدلكا عمى ما ذىبكا إليو بأدلة مف األثر كالقياس كالمعقكؿ: أدلة القوؿ ال اني
                                                           

، كضعفو (1097، ح2/526باب ما جاء في الصداؽ كالحباء، / كتاب النكاح) المكطأ / مالؾ: أخرجو (1)
 (. 6/328)إركاء الغميؿ : األلباني، انظر

 (. 5/180)زاد المعاد  : ابف القيـ (2)
: ؛ الشربيني(92-5/90)األـ : ؛ الشافعي(2/279)حاشيتو : ؛ الدسكقي(2/327)بدائع الصنائع  : الكاساني (3)

 (. 8/288)الفركع : ؛ ابف مفمح(7/582)المغني  : ؛ ابف قدامة(3/203)مغني المحتاج 
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: األدلة مف األ ر: أوالً 

ؿى ًبيىا ثيَـّ ):  أنو قاؿعف عمر  .1 ذىاـه أىٍك بىرىصه ، فىدىخى نيكفه أىٍك جي ًبيىا جي كَّجى اٍمرىأىةن كى ؿو تىزى أىيُّمىا رىجي
ا دىلَّسى كىمىا غىرَّهي  دىاؽي ًبمى ًليِّ الصَّ مىى اٍلكى مىى ذىًلؾى فىمىيىا مىٍيريىىا ًبمىًسيًسًو ًإيَّاىىا، كىعى . (1)(اطَّمىعى عى

 بعث رجالن عمى بعض السعاية فتزكج امرأة أف عمر بف الخطاب : كعف ابف سيريف .2
فانطمؽ فأعمميا ثـ : ال، قاؿ:  قاؿ؟أعممتيا أنؾ عقيـ: ككاف عقيمان فقاؿ لو عمر 

. (2)خيرىا
دىاؽي  ): كركم عنو أيضان أنو قاؿ .3 ؿى ًبيىا فىمىيىا الصَّ ٍميىاءى فىدىخى اءى أىٍك عى يىا بىٍرصى كَّجى  .(3)(ًإذىا تىزى

إف األدلة التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ األكؿ ليس فييا داللة عمى حصر : وجو الداللة
نما ىي عيكب معممة بعمؿ معينة، فأم عيب كجدت فيو تمؾ العمؿ جاز فسخ  العيكب فيما ذكركا، كا 

نو في ركاية ذكر الجنكف كالجذاـ كالبرص، إ حيث النكاح، كيؤيد ىذا اآلثار المركية عف عمر 
كفي أخرل ذكر العقـ، كفي ثالثة ذكر العمى، فدؿ ذلؾ عمى أف ذكره لمعيكب عمى سبيؿ التمثيؿ ال 

الحصر، فتبيف بذلؾ أف العيكب غير محصكرة بؿ ىي عامة في كؿ عيب كجدت فيو عمة 
. (4)الفسخ

                                                           

: ، قاؿ األلباني(10679، ح 6/244باب ما كرد مف النكاح، / كتاب النكاح)مصنفو / عبد الرزاؽ: أخرجو (1)
، كقد عمِّؿ ضعؼ الحديث بأف سعيد بف المسيب لـ يسمع مف عمر، كقاؿ (6/328)إركاء الغميؿ : ضعيؼ، انظر

دُّ ىذا بأف ابف المسيِّب لـ يسمع مف عمر مف باب اليذياف البارد المخالؼ إلجماع أىؿ : "ابف القيـ راٌدا عمى ىذا كرى
إذا لـ ييقبؿ سعيد بف المسيب عف عمر، فمف يقبؿ، كأئمة اإلسالـ كجميكرىيـ : الحديث قاطبة، قاؿ اإلماـ أحمد
، ككاف عبد ا بف عمر  يرسؿ إلى  فكيؼ بركايتو عف عيمىرى : قاؿ رسكؿي ا: يحتجكف بقكؿ سعيد بف المسيب

ٍف بعدىـ ممف لو في اإلسالـ  سعيد يسألو عف قضايا عمر، فييفتى بيا، كلـ يطعف أحده قطُّ مف أىؿ عصره، كال مى
 (. 5/183)زاد المعاد  : ابف القيـ". قكؿه معتبر فى ركاية سعيد بف المسيب عف عمر، كال عبرة بغيرىـ

ص )قاؿ صاحب التكميؿ ، ( 2021، ح 2/55باب ما جاء في العنيف، ) سننو/ سعيد بف منصكر: أخرجو (2)
سناده منقطع فيما بيف ابف سيريف كعمر، إال أف ابف حـز ركاه عف سعيد عف ابف عكؼ : (132 ىذا لفظ سعيد، كا 

 . عف ابف سيريف عف أنس عف عمر، فإف يكف ىذا محفكظا فإسناده صحيح
 (. 5/184)زاد المعاد  : ابف القيـ(3)
 (. 5/184)زاد المعاد  : ابف القيـ (4)
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خاصـ إلى شريح رجؿ فقاؿ إف ىؤالء قالكا لي إنا نزكجؾ بأحسف  ): بف سيريف قاؿاعف  .4
. (1) ( لـ يجز بعيبالناس فجاءكني بامرأة عمشاء فقاؿ إف كاف دلس عميؾ 

مف غير تحديد لعيب دكف  (إف كاف دلس عميؾ بعيب): إف إفتاء شريح كقكلو: وجو الداللة
. (2)عيب يدؿ عمى أف كؿ عيب يدلس بو فممطرؼ اآلخر الرد 

: األدلة مف القياس:  انياً 

قياس العيكب التي تنفر يف الزكجيف عمى ما ذكره الفقياء مف العيكب المستنبطة مف  .1
األحاديث بجامع عدـ تحقيؽ مقاصد الزكاج كحصكؿ النفرة في كؿ منيا؛ فأيما عيب 

. تحققت فيو ىذه العمة ثبت بو الفسخ
قياس عقد النكاح عمى عقد البيع في ثبكت الفسخ بكؿ عيب يخؿ بمقاصده، بجامع أف  .2

العيب في كمييما يخؿ بالرضا، بؿ إف عقد النكاح أكلى مف عقد البيع، كذلؾ أف ا جعؿ 
. (3)الشركط في عقد النكاح أحؽ بالكفاء مف الشركط في عقد البيع 

بأنو قياس مع الفارؽ كذلؾ أف المقصكد مف النكاح ىك الكطء، كما ذكرتـ : اعترض عميو
مف العيكب كالعمى كالطرش كغيرىا ال يمنعو، كالحرة ال تقمب كما تقمب األمة، كالزكج قد رضييا 

. (4)مطمقان مف غير اشتراط 

: األدلة مف المعقوؿ:  ال اً 

إف العيكب التي يفسخ بيا النكاح معممة بعمؿ معينة، كمف المعمـك أف الحكـ يدكر مع عمتو  .1
فإذا كجدت العمة كجد الحكـ، كاالقتصار عمى ىذه العيكب مع كجكد أمثاليا مف العيكب 

. المشتركة معيا في العمة ينافي ما ذكر

                                                           

 (. 10685، ح6/245باب ما كرد في النكاح، / كتاب النكاح) مصنفو / عبد الرزاؽ: أخرجو (1)
 (. 5/184)زاد المعاد  : ابف القيـ (2)
 (. 183-5/182)زاد المعاد  : ابف القيـ (3)
 (. 5/112)كشاؼ القناع : البيكتي (4)



   حكم التعرير وضابطه وودائل إثباته                                        :                    الغصل الثاني                                            

    

 
 
 

 

50 

ثـ إف إطالؽ العقد في الشرع يقتضي السالمة مف العيكب، إذ إنيا كالمشركط عرفان،  .2
. (1)كالسككت عنيا مف أقبح الغش كالتدليس 

: الترجيح

بعد بياف األقكاؿ كاألدلة أرجح  ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني مف عدـ حصر العيكب 
: في أمكر محددة، لألسباب التالية

إف أصحاب القكؿ األكؿ قد بنكا استدالليـ عمى حصر العيكب، كىذا ال يصمح ليـ فميس  .1
نما ذكرت عمى سبيؿ التمثيؿ . ىناؾ مف األدلة ما يدؿ عمى حصر العيكب فيما ذكركا، كا 

إف الفقياء الذيف قالكا بحصر العيكب عممكا ما أكردكه مف عيكب إما بأنيا تمنع المقصد  .2
األساسي لمنكاح كىك الكطء، أك تيدد سالمة أحد الزكجيف أك األبناء، كال قائؿ يقكؿ بأف 

. ىذه العمؿ تنحصر فيما أكردكه مف عيكب، بؿ قد تكجد بشكؿ أشد في غير ما ذكركا
مع تقدـ الزماف ازدادت مشاكؿ البشرية، كمف ذلؾ ظيكر كثير مف األمراض المستعصية  .3

التي تيدد سالمة اإلنساف كاإليدز كأمراض الكبد الكبائي كغيرىا مما ينتقؿ عبر االتصاؿ 
الجنسي؛ فالقكؿ بحصر العيكب كالتكقؼ عند حدكد زماف معيف يقتضي دخكؿ كثير مف 
ىذه األمراض في نطاؽ عدـ الفسخ بالرغـ مف أنيا أشد خطران مف بعض العيكب التي 

 .أثبت الفقياء أنيا مكجبة لخيار الفسخ

: ضابط العيوب واألمراض التي يجب بيانيا عند النكاح

: مف خالؿ النظر السابؽ في مذاىب الفقياء، قسمت العيكب إلى قسميف

كيدخؿ فيو كؿ ما اتفؽ الفقياء في الجممة عمى اعتباره عيبان يفسخ بو النكاح : القسـ األوؿ
كالرتؽ كالقرف كالعفؿ كاإلفضاء كالجب كالعنة كالخصاء كالجنكف كالخنكثة كنحكىا مما ذكرتو سابقان، 
ال كاف كتمانيا تغريران، حيث نص الفقياء عمى أف كؿ  فأمثاؿ ىذه العيكب يجب بيانيا عند العقد، كا 

. (2)عيب ثبت بو الفسخ كجب بيانو 

                                                           

 (. 183-5/182)زاد المعاد  : ابف القيـ (1)
 ؛ (5/183)زاد المعاد  : ؛ ابف القيـ(291-2/285)الشرح الكبير : الدردير (2)
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كيدخؿ فيو العيكب التي اختمؼ الفقياء في اعتبارىا مكجبة لمفسخ حيث : القسـ ال اني
ق ابف القيـ رحمو ا مكجبة ءعدىا الجميكر غير مكجبة لمفسخ، بينما اعتبرىا الفريؽ الذم يرفع لكا

: لمفسخ كالعمى كالطرش كالعقـ كالتشكىات الجسدية كغيرىا، ففي الحديث عف ىذا القسـ تفصيؿ

فإف كاف العيب فاحشان يعيؽ خدمة الزكجة لزكجيا أك يسبب ألحدىما عنتان كحرجان، كيجده 
. اآلخر منفران عف كماؿ االستمتاع كالعمى كالطرش كالعقـ كالحركؽ الشديدة المنفرة فيجب بيانيا

ف كاف ال يسبب عنتان كال حرجان كال يكرث نفرة عف االستمتاع بيف الزكجيف كمكضع حرؽ  كا 
صغير أك تشكه بسيط في طرؼ ال يكاد يالحظ أك بعض القركح في غير مكضع الجماع فال يجب 
بيانيا، كذلؾ أف النكاح مبني عمى المكارمة كالمسامحة فيتسامح في األشياء اليسيرة التي ال تؤثر 

. عمى مقاصده األساسية

يؤيد ذلؾ الضكابط التي كضعيا العمماء الذم قالكا بعدـ حصر النكاح، كىي مستنبطة مف 
، كفيما يمي بعض النقكؿ عنيـ تبيف العمة في جعؿ خالؿ ذكرىـ لعمؿ العيكب التي يفسخ بيا النكاح

 :العيب مكجبان لفسخ النكاح

. (1)"يرد النكاح مف كؿ داء عضاؿ: "قاؿ الزىرم

 .(2)"ليا الخيار إذا كاف عمى حاؿ ال تطيؽ القياـ معو: "كقاؿ محمد بف الحسف

. (3)"كترد المرأة بكؿ عيب ينفر مف كماؿ االستمتاع: "كقاؿ ابف تيمية

أف كؿ عيب ينفر الزكج اآلخر منو، كال يحصؿ بو مقصكد : كالقياس: "كقاؿ ابف القيـ
 .(4)"النكاح مف الرحمة كالمكدة يكجب الخيار

: كمف خالؿ ىذه النقكؿ يمكف استنتاج ضابط العيب المؤثر في الفسخ، كالتالي

                                                           

 (. 10/112)المحمى  : ابف حـز (1)
 (. 5/97)المبسكط : السرخسي (2)
 (. 5/464)الفتاكل الكبرل : ابف تيمية (3)
 (. 5/183)زاد المعاد  : ابف القيـ (4)



   حكم التعرير وضابطه وودائل إثباته                                        :                    الغصل الثاني                                            

    

 
 
 

 

52 

 .كؿ عيب يمنع الكطء كاالستمتاع كينفر مف اآلخر .1

 .كؿ عيب يعجز عف القياـ بكاجبات الحياة الزكجية .2

: أ ر التغرير بالعيب عمى عقد النكاح

أما العيكب التي يجب بيانيا، كالتي تتضمف عمة مف عمؿ الفسخ المذككرة سابقان فيثبت 
 مف غير حاجة إلى  إذا تكفرت شركط الفسخ فييابكجكدىا الحؽ لمطرؼ اآلخر في فسخ العقد

اشتراط ذلؾ في العقد، كذلؾ أف ىذه العيكب جعؿ الشارع السالمة منيا شرطان لمزكـ العقد مف غير 
اشتراط مف العاقديف، ثـ إف العقد بإطالقو ينصرؼ إلى السالمة منيا ألف المشركط عرفان كالمشركط 

. شرعان 

، كالتياب (1)كيمحؽ بيذه العيكب األمراض المنفرة كالمؤذية لمزكجيف أك األبناء كاإليدز 
(. 4)، كالزىرم (3()الثالسيميا)، كأنيميا البحر األبيض المتكسط(2)الكبد الفيركسي 

                                                           

ىك االسـ المعرب لمرض يعرؼ بمتالزمة نقص المناعة المكتسب، كىك مرض يسببو فيركس يياجـ : اإليدز (1)
خاليا الجياز المناعي المسئكلة عف الدفاع عف الجسـ ضد أنكاع العدكل المختمفة كأنكاع معينة مف السرطاف، 

كبالتالي يفقد اإلنساف قدرتو عمى مقاكمة الجراثيـ المعدية كالسرطانات، كىك أخطر األمراض المكجكد عمى األرض 
، إذ لـ يستطع الطب إلى يكمنا ىذا اكتشاؼ دكاء يقضي عمى اإليدز، مكقع صحة : اليـك

 http: //www. sehha. com/diseases/id/aids/aids02. htmقامكس اإليدز : ،؛ خميس
 . (كما بعدىا46ص)الطبي

، A-B-C-D: ىك أحد االلتيابات التي تصيب الكبد حيث يسببو فيركس معيف يرمز لو بأحد األحرؼ التالية (2)
  http: //www. experts-center. com/2. Htm: مكقع مركز الخبراء: التياب الكبد الكبائي

ىك مرض كراثي يؤثر في صنع الدـ، فتصبح مادة الييمكغمكبيف في كريات الدـ الحمراء غير قادرة عمى القياـ ( 3)
:  مكقع أمراض الدـ الكراثية: بكظيفتيا مما يسبب فقر دـ كراثي مزمف، الثالسيميا

http: //geneticblooddisorders. info/thalassemia. htm  
مرض خطير ينتقؿ عف طريؽ االتصاؿ الجنسي، يبدأ بقرحة في الفـ أك الثدم أك األعضاء التناسمية، كقد  (4)

يؤدم ىذا المرض إلى الشمؿ كعدـ التحكـ بالحركة كالبكؿ كالغائط، كيضعؼ القمب، كينتقؿ إلى األجنة مف األـ 
ذا كلد الطفؿ يككف مشكىان، كيفقد أغمب حكاسو، كينتيي ىذا المرض بالمكت  المصابة فيؤدم إلى مكت الجنيف، كا 

 :األمراض الجنسية كالتناسمية: ؛ حجازم(114-113ص)الحجاب : حيث يتكفى بو أعداد كبيرة سنكيان، المكدكدم
 http://www.dermatologyinfo.net/arabic/book2/subject/subject03.htm                          

http://www.sehha.com/diseases/id/aids/aids02.htm
http://www.sehha.com/diseases/id/aids/aids02.htm
http://www.dermatologyinfo.net/arabic/book2/subject/subject03.htm�
http://www.dermatologyinfo.net/arabic/book2/subject/subject03.htm�
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كسأقتصر عمى بياف حكـ مرض اإليدز ألف ما شاركو في العمة مف األمراض المذككرة 
يأخذ حكمو، فقد ثبت بالطب أف مرض اإليدز ينتقؿ عبر االتصاؿ الجنسي، ككذلؾ ينتقؿ مف األـ 

. المصابة لطفميا

لذا قرر العمماء أنو يجكز لكؿ مف الزكجيف طمب الفرقة إذا كاف الزكج اآلخر مصابان 
. (1)بمرض اإليدز باعتباره مف األمراض التي تنتقؿ عبر االتصاؿ الجنسي 

كيمحؽ باإليدز غيره مف األمراض التي أثبت الطب أنيا تسبب العدكل التي قد تكدم بحياة 
. أحد الزكجيف أك تضر بالنسؿ

كعميو فكؿ مرض مف ىذا القبيؿ حكمو حكـ ما سبؽ مف العيكب، فيثبت بمكجبو لمطرؼ 
. المتضرر حؽ الفسخ

أما ما كاف مف العيكب كاألمراض دكف ذلؾ بحيث ال يؤذم الطرؼ اآلخر كال يمنع مف 
ظاىرة فال تثبت اؿ غيراالستمتاع كاألمراض البسيطة العارضة أك البياؽ أك الحركؽ الطفيفة 

 .لمطرؼ اآلخر حؽ الفسخ

كالمرجع في ذلؾ إلى أىؿ الخبرة كاالختصاص كبناءن عمى حكميـ في المرض يجتيد 
القاضي كيقرر جكاز الفسخ مف عدمو كسيأتي تفصيؿ ىذا األمر عند الحديث عف كسائؿ إثبات 

 .التغرير

ىذا كمو إذا كتـ الطرؼ المعيب العيب مف غير اشتراط مف الطرؼ اآلخر، أما إذا كاف 
أحد الطرفيف قد اشترط الخمك مف عيب معيف أك مف األمراض كالعيكب مف غير تحديد فيثبت لو 
بإخالؼ ما اشترطو حؽ الفسخ سكاء كاف ىذا العيب مما قرر العمماء أنو يفسخ بمكجبو العقد أـ 

 .ال، كسيأتي بيانو عند الحديث عف التغرير في الشركط المشترطة مف العاقديف

 

                                                           

 (. 88-25ص)منشكر في كتاب دراسات طبية معاصرة، (53ص)األحكاـ الشرعية المتعمقة بمرض اإليدز: األشقر (1)
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: الشروط الجعمية:  انياً 

: (1)كقسميا الفقياء إلى ثالثة أقساـ

ما يجب الكفاء بو اتفاقان، كىك ما كاف مف مقتضيات العقد كمقاصده كاشتراط : القسـ األوؿ
. العشرة بالمعركؼ كاإلنفاؽ كالكسكة كالسكنى، كشرطو عمييا أال تخرج إال بإذنو كأال تمنعو نفسيا

: الشركط المخالفة لمقتضى العقد كىي نكعاف: القسـ ال اني

مثؿ اشتراط التأقيت، كذلؾ كما في نكاح المتعة، : شركط تؤثر عمى العقد بالبطالف .1
. كاشتراط أف تككف المرأة ميران لألخرل كما في الشغار

شركط يبقى النكاح معيا صحيحان، لكنيا تمغك كال يجكز الكفاء بيا، مثؿ أف يشترط أف ال  .2
نما صحح العقد في أمثاؿ ىذه الشركط ألنيا تعكد إلى  نفقة ليا، أك أف ال مير ليا، كا 
، كألف  معنى زائد في العقد ال يشترط ذكره فيو، كال يضر الجيؿ بو كشرط صداؽ محـر

. النكاح جاز مع الجيؿ بالعكض فجاز مع الشرط الفاسد

الشركط المختمؼ في صحتيا، كىي الشركط التي ال تخالؼ مقتضى العقد : القسـ ال الث
نما ىي خارجة عنو . كلكنيا ليست مف مقتضياتو، كال مؤكداتو، كا 

كمف أمثمة ىذه الشركط أف تشترط عميو أف ال تخرج مف بمدىا كأف ال ينكح عمييا أك 
يتسرل، أك يشترط أحدىما صفة مقصكدة مف صفات الكماؿ كالنسب كالعمـ كالجماؿ كالبكارة كما 

. شابو

: تحرير محؿ النزاع

اختمؼ العمماء في اعتبار ىذه الشركط التي يشترطيا أحد العاقديف إذا كانت خارجة عف 
. معنى العقد، كالذيف اعتبركىا اختمفكا في الشركط الصحيحة كالشركط غير الصحيحة منيا

                                                           

شرح منتيى : ؛ البيكتي(80-5/79)األـ  : ؛ الشافعي(2/48)بداية المجتيد  : ؛ ابف رشد(444-5/441)االستذكار : ابف عبد البر (1)
: ؛ ابف حجر(273-7/270)شرح صحيح البخارم : ؛ ابف بطاؿ(5/119)مطالب أكلي النيى : ؛ الرحيباني(665-2/664)اإلرادات  
 (. 218-9/217)فتح البارم 
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أما اإلماـ أبك حنيفة فإنو لـ يصحح أم شرط يخرج عف معنى العقد كمقتضياتو مف أمثاؿ 
الشركط السابقة، ك لـ ير ليا أثران عمى العقد، كال يثبت الخيار لممشترط بإخالؼ ىذه الشركط، كلكف 

إخالفيا قد يؤثر إذا كاف المير في  كجكد الشرط أكثر مف مير المثؿ فمممشترط استرداد باقي 
. (1)المير في حاؿ اإلخالؼ بالشرط 

الذيف يتكسعكف في أمر ىذه الشركط – في الركاية األصح عندىـ - بعكس مذىب الحنابمة 
. (2)فيصححكف جميعيا إال ما كرد نيي بشأنو مثؿ اشتراط طالؽ الضرة 

أما المالكية كالشافعية فقد اتخذكا مكقفان كسطان بيف الفريقيف، فإنيـ يتكسعكف في الشركط 
أكثر مف الحنفية؛ لكنيـ يضيقكف في بعض الشركط فال يجيزكنيا، كذلؾ أنيـ اعتبركا اشتراط عدـ 

السفر بيا أك عدـ التزكج عمييا كما يمحقو مف شركط شركطان غير صحيحة، كال يثبت الخيار 
. لممشترط بإخالفيا، إال أف مالكان استحب الكفاء بيا، كلـ ير ذلؾ الزمان لمزكج

أما اشتراط صفة مقصكدة في أحد الزكجيف كالجماؿ كالفقو كالنسب كالحرفة كالبكارة كنحكىا 
، كرأكا أف لصاحبيا الحؽ في فسخ (3)فقد ذىب المالكية كالشافعية إلى صحة أمثاؿ ىذه الشركط 

. (4)النكاح إف لـ يكف الكصؼ كما اشترط 

: سبب الخالؼ

االختالؼ في كجكب الكفاء بالشرط أـ ال؛ فمف رأل كجكب الكفاء بالشرط ذىب إلى صحة  .1
. ىذه الشركط، كمف لـ ير ذلؾ ذىب إلى عدـ اعتبار ىذه الشركط في العقد

ُكؿُّر َشْرٍط )معارضة العمـك لمخصكص؛ فمف عمؿ بحديث عائشة رضي ا عنيا العاـ  .2
ْف َكاَف ِماَئَة َشْرٍط  ذىب إلى عدـ صحة ىذه الشركط؛  (َلْيَس ِفي ِكتَاِب المَّنِو َفُيَو َباِطٌؿ َواِ 

                                                           

 (. 3/351)فتح القدير : ؛ ابف اليماـ(2/149)تبييف الحقائؽ : الزيمعي (1)
 (. 5/120)مطالب أكلي النيى: ؛ الرحيباني(2/665)شرح منتيى اإلرادات : ؛ البيكتي(7/449)المغني  : ابف قدامة (2)
 . لكف يكجد خالؼ بينيـ في بعض التفاصيؿ كسأبينو بعد بياف حكـ المسألة (3)
التاج كاإلكميؿ : ؛ المكاؽ(296-4/294)؛ البياف كالتحصيؿ (2/48)بداية المجتيد  : ؛ ابف رشد(5/441)االستذكار : ابف عبد البر(4)
مجمكع : ؛ ابف تيمية(3/178)أسنى المطالب  : ؛ األنصارم(3/262)تحفة المحتاج : ؛ الييثمي(80-5/79)األـ : ؛ الشافعي(3/487)

، كلمشافعية رأم ضعيؼ بأف إخالؼ ىذه الشركط يبطؿ عقد النكاح كلـ (185-5/184)زاد المعاد  : ؛ ابف القيـ(29/175)الفتاكل  
  .أتعرض لو  لضعفو
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ـْ ِبِو اْلُفُروجَ )كمف عمؿ بالحديث الخاص  ذىب   (َأَحؽُّر الشُّرُروِط َأْف ُتوُفوا ِبِو َما اْسَتْحَمْمُت
. (1)إلى صحة ىذه الشركط 

االختالؼ في األصؿ في العقكد كالشركط ىؿ ىك الحظر أـ اإلباحة، فمنيـ مف رأل أف  .3
األصؿ الحظر، فمنع الشركط جممة كالحنفية كالظاىرية، كمنيـ مف رأل أف األصؿ اإلباحة 

فأجاز ىذه الشركط جممة كىـ الحنابمة، كمنيـ مف تكسط فجعؿ األصؿ الحظر لكنو 
استثنى مكاضع لمدليؿ الخاص، أك جعؿ األصؿ اإلباحة كاستثنى مكاضع لمدليؿ الخاص 

 .(2)كىـ المالكية كالشافعية 

: عرض األدلة والمناقشة

كقد استدلكا عمى ما ذىبكا : ( بعدـ صحة الشروط إطالقاً وىـ القائموف)أدلة القوؿ األوؿ 
: إليو بأدلة مف السنة، منيا

ُكؿُّر َشْرٍط َلْيَس ِفي ِكتَاِب المَّنِو َفُيَو  ):  عف عائشة رضي ا عنيا، قالت قاؿ رسكؿ ا .1
ْف َكاَف ِماَئَة َشْرطٍ  . (3) (َباِطٌؿ َواِ 

إف الكطء كاإلسكاف كغيرىما مف حقكؽ الزكج، فإذا شرط عميو إسقاط شيء : وجو الداللة
. (4)منيا كاف شرطان ليس في كتاب ا فيبطؿ 

ُكؿُّر َشْرٍط َلْيَس ِفي ِكتَاِب المَّنِو َفُيَو  ) بأف المقصكد مف قكلو : اعترض عمى االستدالؿ
أم ليس في حكـ ا كشرعو، كالشركط مكضع الخالؼ مشركعة عند المخالؼ كسيأتي : (َباِطؿٌ 

 .(5)بياف أدلة مشركعيتيا عند الحديث عمى أدلة الحنابمة 

دِّهً  .2 ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ًنيِّ ٍبًد المًَّو بف عىٍمًرك بف عىٍكؼو اٍلميزى ، عىٍف رىسيكًؿ عىٍف كىًثيًر بف عى
ـَ َحالاًل، َوَأَحؿَّن َحرَاًما، ): ، قىاؿى المَّوً  ـْ ِإال َشْرًطا َحرَّن ْمُح َجاِئزٌ  اْلُمْسِمُموَف َعَمى ُشُروِطِي  َوالصُّر

                                                           

 (. 2/48)بداية المجتيد  : ابف رشد (1)
 (. 29/128)مجمكع الفتاكل  : ؛ ابف تيمية(10/115)المحمى  : ابف حـز (2)
 . نفس المرجع: ، كصححو األلباني، انظر(2521، ح 2/842باب المكاتب، / كتاب األحكاـ)سننو / ابف ماجو: أخرجو (3)
 (. 9/218)فتح البارم   : ابف حجر (4)
 (. 7/448)المغني  : ؛ ابف قدامة(338-16/337)المجمكع  تكممة : المطيعي (5)
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ـَ َحالاًل  . (1)(َبْيَف النَّناِس ِإال ُصْمًحا َأَحؿَّن َحرَاًما َأْو َحرَّن

إف الشركط الزائدة عمى مقتضى العقد كاشتراط عدـ التزكج عمييا أك عدـ : وجو الداللة
. السفر بيا تحـر الحالؿ لذا فيي شركط فاسدة

إف مثؿ ىذه الشركط تحـر الحالؿ، ليس مسمـ فإنو ال : إف قكليـ: اعترض عمى استدالليـ
نما يثبت لممرأة خيار الفسخ إف لـ يؼ ليا بيا  . (2)يحـر حالالن، كا 

 مف الشركط ما ليس في كتاب ا، كاف مف فمما أبطؿ رسكؿ ا : " قاؿ ابف المنذر
. اشترط شركطنا خالؼ كتاب ا أكلى أف تبطؿ

: مف ذلؾ أف ا أباح لمرجاؿ أف ينكحكا أربعنا، كأباح لمرجؿ كطء ما ممكت يمينو؛ لقكلو

، فإذا شرطت عميو الزكجة (3)﴾ إال عمٜ أشٔادّي أٔ وا ومكت أمياٌّي فإٌّي غري ومٕوني﴿

. تحريـ ما أحؿ ا لو بطؿ الشرط كثبت النكاح

كلما كاف لممرء إذا عقد نكاح امرأة أف ينقميا حيث يصمح أف تنقؿ إليو مثميا، كيسافر بيا، 
. (4)"كاف اشتراطيا عميو كارىنا غير أحكاـ المسمميف فى أزكاجيـ، كذلؾ غير الـز لمزكج 

كقد استدلكا عمى ما ذىبكا إليو : ( لمشروط مطمقاً وىـ المصححوف )أدلة القوؿ ال اني 
: بأدلة مف الكتاب كالسنة كاألثر كالمعقكؿ

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

ُِٔفٕا ٔباِلُعُكٕٔد﴿: قاؿ تعالى .1 ََ آَوٍُٕا َأ  .(5 )﴾ َٖا َأَّٖٗا الَّٔرٖ
 إف العقكد ىنا كما ذكر المفسركف تشمؿ جميع العقكد كالعيكد سكاء بيف ا: وجو الداللة

                                                           

 (. 5/142)إركاء الغميؿ : ، كصححو األلباني، انظر13718، ح (17/22)المعجـ الكبير / الطبراني: أخرجو (1)
 (. 7/448)المغني  : ؛ ابف قدامة(338-16/337)تكممة المجمكع  : المطيعي (2)
  (.6)آية : المؤمنكف (3)
 (. 7/271)شرح صحيح البخارم  : ابف بطاؿ (4)
 (. 1)ية جزء اآل: المائدة (5)
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 كقد بينت اآلية كجكب (1)كالعبد أك بيف الناس بعضيـ البعض مف عقكد بيع كنكاح كشركة كغيرىا 
الكفاء بالعيكد كالعقكد كيشمؿ ذلؾ الشركط التي يكجبيا أحد العاقديف عمى نفسو ما لـ يرد بالنيي 

 .عنيا نص، كالشركط مكضع الخالؼ لـ يرد فييا نيي فتدخؿ ضمف ما يجب الكفاء بو

: األدلة مف السنة:  انياً 

اًمرو  .1 ٍقبىةى ٍبًف عى ـْ  ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى  عىٍف عي َأَحؽُّر الشُّرُروِط َأْف ُتوُفوا  ِبِو َما اْسَتْحَمْمُت
. (2) (ِبِو اْلُفُروجَ 

ف أكالىا بالكفاء : وجو الداللة في الحديث داللة كاضحة عمى كجكب الكفاء بالشركط، كا 
الشركط في عقد النكاح، كالشركط التي ال تنافي مقتضى النكاح كلـ يرد فييا نيي مف ىذا القبيؿ 

. (3)لذا يجب الكفاء بيا 

: اعترض عمى استدالليـ مف وجييف

إف الحديث ال دليؿ فيو عمى مدعاىـ ألنو عميو الصالة كالسالـ جعمو أحؽ : الوجو األوؿ
. (4)باإليفاء فمف أيف ليـ الفسخ عند فكاتو 

: أجيب عمى االعتراض

إف القكؿ بمزكـ ىذه الشركط في عقد النكاح يثبت حؽ الفسخ بترؾ الكفاء بيا كشرط تقديـ  -
. (5)الرىف كالكفيؿ بالثمف في عقد البيع 

ذا  - إف المرأة إذا شرطت شرطان في النكاح فإنيا لـ ترض بإباحة فرجيا إال بذلؾ الشرط، كا 
كاف مف اشترط شرطان في البيع فمـ يحصؿ لو لـ يمزمو البيع بؿ لو فسخو فالنكاح أكلى؛ 

                                                           

 (. 2/8)تفسيره  : ابف كثير (1)
 (2722، ح 3/191باب الشركط في المير عند عقدة النكاح، / كتاب النكاح) صحيحو / البخارم: أخرجو (2)
 (. 8/116)شرح صحيح البخارم  : ابف بطاؿ (3)
 (. 3/351)فتح القدير  : ؛ ابف اليماـ(2/149)تبييف الحقائؽ  : الزيمعي (4)
  (.450-7/449)المغني  : ابف قدامة (5)



   حكم التعرير وضابطه وودائل إثباته                                        :                    الغصل الثاني                                            

    

 
 
 

 

59 

. (1)ألف شأف الفركج أعظـ مف شأف الماؿ 

بو الميكر التى أجمع أىؿ العمـ أف إف الحديث محتمؿ، فقد يككف المراد : الوجو ال اني
عمى الزكج الكفاء بيا، كيحتمؿ أف يككف ما شرط عمى الناكح فى عقد النكاح مما أمر ا بو مف 

ذا احتمؿ الحديث معاف  كاف ما كافؽ ظاىر كتاب ا كسنف يان إمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف، كا 
. (2)  كتاب ا، كىذا أكلى  معنييوفي  كؿ شرط ليس   أكلى، كقد أبطؿ رسكؿ ا رسكؿ ا 

دِّهً  .2 ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ًنيِّ ٍبًد المًَّو بف عىٍمًرك بف عىٍكؼو اٍلميزى ، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو كعىٍف كىًثيًر بف عى
  ْمُح َجاِئٌز  ):  ، قىاؿى ـَ َحالال، َوَأَحؿَّن َحرَاًما، َوالصُّر ـْ ِإال َشْرًطا َحرَّن اْلُمْسِمُموَف َعَمى ُشُروِطِي

ـَ َحالال   .(3)(َبْيَف النَّناِس ِإال ُصْمًحا َأَحؿَّن َحرَاًما َأْو َحرَّن

يدؿ الحديث عمى أف مقتضى اإلسالـ الكفاء بالشركط، فيجب الكفاء بجميع : وجو الداللة
الشركط كاالتفاقات التي تقع بيف الناس إال ما كاف منيا يحـر الحالؿ أك يحمؿ الحراـ، كما أكردناه 

. مف شركط لـ يرد فييا نيي فتدخؿ ضمف نطاؽ الكجكب

إف ما ذكرتمكه مف شركط مف شأنو أف يحـر الحالؿ إذ مف حؽ : اعترض عمى استدالليـ
الرجؿ أف يتسرل أك يتزكج مثنى كثالث كرباع أك يسافر بزكجو، كاشتراط منعو مف ىذه األشياء 

. يحـر ما أحؿ ا لو فكاف منييان عنو

كىذا محمكؿ عمى شركط ال تنافي مقتضى النكاح، بؿ تككف مف مقتضياتو : "قاؿ النككم
كمقاصده كاشتراط العشرة بالمعركؼ، كاإلنفاؽ عمييا ككسكتيا كسكناىا بالمعركؼ، كأنو ال يقصر 

في شيء مف حقكقيا، كيقسـ ليا كغيرىا، كأنيا ال تخرج مف بيتو إال بإذنو، كال تنشز عميو، كال 
. كال تتصرؼ في متاعو إال برضاه، كنحك ذلؾ. تصكـ تطكعان بغير إذنو، كال تأذف في بيتو إال بإذنو

كأما شرط يخالؼ مقتضاه كشرط أال يقسـ ليا، كال يتسرل عمييا، كال ينفؽ عمييا، كال يسافر بيا، 
 (4)" كنحك ذلؾ، فال يجب الكفاء بو

                                                           

 (. 155ص)العقكد  : ابف تيمية (1)
 (. 7/271)شرح صحيح البخارم  : ابف بطاؿ (2)
 (. 5/142)إركاء الغميؿ : ، كصححو األلباني، انظر13718، ح (17/22)المعجـ الكبير / الطبراني: أخرجو(3)
 (. 9/202)شرح مسمـ : النككم (4)
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: األدلة مف األ ر:  ال اً 

أف رجالن تزكج امرأة كشرط ليا دارىا ثـ أراد نقميا فخاصمكه إلى : عف عبد الرحمف بف غنـ .1
مقاطع الحقكؽ عند : إذان تطمقينا، فقاؿ عمر: ليا شرطيا، فقاؿ الرجؿ: عمر فقاؿ
. (1)الشركط

إف األثر عف عمر بف الخطاب يبيف كجكب الكفاء بما اشترطو الزكج عمى : وجو الداللة
ف مخالفة ىذه الشركط يكجب حؽ الفسخ . نفسو مف شركط، كا 

: األدلة مف اإلجماع: رابعاً 

  أنيـ فقد ركم عف عمر بف الخطاب كسعد بف أبي كقاص كمعاكية كعمرك بف العاص 
 .(2)عممكا بمثؿ ىذه الشركط كأجازكا العمؿ بيا، كلـ يكجد مخالؼ ليـ في عصرىـ فكاف إجماعان 

: (الذيف أجازوا بعض الشروط ومنعوا بعضيا )أدلة القوؿ ال الث 

استدؿ المالكية كالشافعية عمى ما ذىبكا إليو مف منع بعض الشركط مثؿ اشتراط عدـ 
التزكج عمييا أك التسرم عمييا أك السفر بيا كغيرىا بأدلة الحنفية ذاتيا، كحمؿ المالكية أدلة الحنابمة 

: عمى الندب، كمف ذلؾ

ـْ  ): قاؿ رسكؿ ا: قاؿ حديث عقبة بف عامر .1 َأَحؽُّر الشُّرُروِط َأْف ُتوُفوا ِبِو َما اْسَتْحَمْمُت
.  (3) (ِبِو  اْلُفُروجَ 

إف تعميؽ الشركط بالكفاء بيا دليؿ عمى أنو ال يحكـ بيا عميو، كأف ذلؾ : وجو الداللة
. (4)مصركؼ إليو، فدؿ عمى استحباب الكفاء كعدـ الكجكب 

                                                           

، كصححو (14216، ح 7/249باب الشركط في النكاح، / كتاب النكاح)السنف الكبرل / البييقي: أخرجو (1)
 (. 6/303)إركاء الغميؿ : األلباني، انظر

 (. 7/448)المغني  : ابف قدامة (2)
 (2722، ح 3/191باب الشركط في المير عند عقدة النكاح، / كتاب النكاح) صحيحو / البخارم: أخرجو(3)
 (. 3/296)المنتقى / الباجي (4)
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ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى قاؿ .2 ًتًو سىًمٍعتي النًَّبيَّ : عف اٍلًمٍسكى اىىرى مىٍيًو ًفي ميصى  ذىكىرى ًصٍيرنا لىوي فىأىٍثنىى عى
. (1) (َحدَّنَ ِني َفَصَدَقِني َوَوَعَدِني َفَوَفى ِلي): فىأىٍحسىفى ثـ قىاؿى 

إنما استحؽ المدح ألنو كفى لو متبرعان كمتطكعان ال فيما لزمو الكفاء بو : قالكا: وجو الداللة
. عمى سبيؿ الفرض

أما ما أجازكه مف الشركط كاشتراط صفة مقصكدة كالبكارة كالجماؿ كالشباب كالفقو، فقد 
استدلكا عمى إجازة مثؿ ىذه الشركط بالقياس عمى عقد البيع، فإذا كاف الخيار يثبت في عقد البيع 

، كذلؾ أف الزكجة قد بذلت نفسيا كالزكج قد (2)بتخمؼ الكصؼ المشركط فإنو في عقد النكاح أكلى 
بذؿ مالو مقابؿ صفات معينة اشترطيا فإذا لـ يكف ليما ما أرادا ثبت الخيار ليما في فسخ العقد أك 

. إمضائو

بأف ىذا قياس مع الفارؽ كذلؾ أف المقصكد في البيع ىك الماؿ : اعترض عمى استدالليـ
. (3)بخالؼ النكاح فإف الماؿ فيو تابع غير مقصكد 

بأف اعتبار ىذا األمر في النكاح أكلى مف اعتباره في البيع؛ كذلؾ : أجيب عمى االعتراض
أف عقد النكاح أخطر، كما يترتب عميو أعظـ، كالمضي فيو جبران عف إرادة أحد العاقديف كخالفان لما 

. أحب كأراد يكرث العنت كالمشقة، كييدـ كاحدان مف أىـ مقاصد النكاح كىك المكدة كالرحمة

: الترجيح

بعد عرض األدلة كالمناقشة فإنني أختار مذىب الحنابمة القائؿ بصحة الشركط في عقد 
: النكاح؛ كذلؾ لألسباب التالية

إف أدلة المانعيف عامة، كىي مخصكصة باألدلة الدالة عمى كجكب الكفاء بالشركط خاصة  .1
. في عقد النكاح

                                                           

 (. 5151، ح 7/20باب الشركط في النكاح، / كتاب النكاح) صحيحو / البخارم: أخرجو (1)
 (. 3/207)مغني المحتاج : الشربيني (2)
 (. 4/305)فتح القدير : ابف اليماـ (3)
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ما كرد عف الصحابة مف كجكب الكفاء بيذه الشركط يؤكد أف ىذا ىك الفيـ الذم فيمكه مف  .2
. األحاديث سالفة الذكر

إف إيجاب الكفاء بيذه الشركط عمى مف ألزميا نفسو فيو إعماؿ لمقاصد الشرع التي أمرت  .3
. بالكفاء بالعقكد، كالكفاء بالشركط التي ألـز بيا اإلنساف نفسو كىذا في غاية العدؿ

 أ ر التغرير بإخالؼ الشروط في عقد النكاح :

. بعد بياف الرأم الراجح كىك أف الشركط في عقد النكاح معتبرة كيجب الكفاء بيا

فإذا اشترط أحد الزكجيف في العقد صفة مقصكدة كالغنى كالعمـ كالجماؿ كالنسب كالبكارة 
كالشباب كغيرىا مف الصفات ثـ تبيف لو بعد العقد خالؼ ما اشترط فعمى القكؿ الراجح يثبت 

. لمطرؼ المتضرر في ىذه الحالة حؽ الفسخ

لكف ىناؾ خالؼ لمفقياء في بعض التفاصيؿ، مف ذلؾ خالفيـ في إخالؼ شرط البكارة 
 :إذا اشترطو الزكج، كسأبينو فيما يمي

: حكـ تخمؼ وصؼ البكارة إذا اشترطو الزوج

: مفيـو  البكارة: أوالً 

عذرة المرأة كىي الجمدة الرقيقة التي خمقيا ا في قبؿ المرأة، كتزكؿ عادة : البكارة لغة -
. (1)بالجماع 

مف خالؿ النظر في تعريفات العمماء كجدت أف عباراتيـ تدكر حكؿ : البكارة اصطالحان  -
. (2)معنى كاحد كىك أف البكر ىي مف لـ تزؿ بكارتيا بجماع 

كعميو فإف العمماء جميعيـ متفقكف عمى أف البكارة  ال تزكؿ إال بالجماع، فمف زالت عذرتيا 
بعارض ككثبة أك حيضة أك جراحة في محؿ البكارة أك طكؿ تعنيس فيي بكر عند جميع الفقياء 

                                                           

 (. 1/67)المعجـ الكسيط : ، مجمع المغة العربية(1/59)المصباح المنير: الفيكمي (1)
: ؛ ابف قدامة(6/228)نياية المحتاج  : ؛ الرممي(2/281)حاشيتو : ؛ الدسكقي(3/63)حاشيتو  : ابف عابديف (2)

 (. 5/47)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(7/388)المغني  
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 .(1)كتأخذ أحكاـ البكر 

: واختمفوا إف زالت بكارتيا بزنى

فذىب أبك حنيفة إلى أنيا بكر حكمان ما لـ يتكرر الزنا أك تحد، فإف تكرر أك حدت فيي 
. (2)ثيب 

كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف مف زالت بكارتيا بزنا فيي ثيب كال تأخذ حكـ 
. (3)األبكار 

 ثـ تابت كلـ يتكرر الزنا منيا فيي منيا زلةكالقكؿ الذم أميؿ إليو ىك أف مف كاف ذلؾ 
بكر تأخذ حكـ األبكار، ألف ذلؾ متكافؽ مع دعكة اإلسالـ لمستر، كفي معاممتيا معاممة الثيب في 

 عامؿ مف األحكاـ الشرعية تشيير بيا ككشؼ لسترىا أماـ الناس، كسيأتي أدلة تبيف أف عمر 
. فعمت ذلؾ معاممة األبكار مما يدؿ عمى أنو قد اعتبرىا بكران 

ف - كما ذكره الفقياء مف حاالت قد تزكؿ بيا البكارة بغير جماع لو ما يؤيده في الطب  كا 
فقد أثبت الطب بعض الحاالت التي قد تذىب فييا البكارة – كاف بعض ما ذكركه ال يزيؿ البكارة 

: بغير جماع، منيا

. (4)إف الغشاء قد يككف في أصؿ خمقتو بو بعض التمزؽ فيبدك كما لك كاف بفعؿ فاعؿ  .1
. (5)كقد يككف مسنف الحكاؼ فيبدك كما لك كاف ممزقان بفعؿ فاعؿ  .2
كقد يككف الغشاء مسدكدان عديـ الفتحات كيحجز دـ الحيض مما يؤدم إلى انتفاخ بطف  .3

 .(6)الفتاة فيتـ عمؿ عممية فتؽ لمفتاة لتصريؼ دـ الحيض 

                                                           

 (. 1/159)األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية : محمد قدرم باشا (1)
 (. 1/290)الفتاكل اليندية  : نظاـ (2)
 (. 7/388)المغني  : ؛ ابف قدامة(2/63)مغني المحتاج : ؛ الشربيني(2/223)الشرح الكبير : الدردير (3)
 (. 296ص)الطب الشرعي : المنشاكم (4)
 (. 136ص)الجريمة الجنسية : فرج (5)
 (. 81ص)الجريمة الجنسية : فرج (6)
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: حكـ إخبار الزوج ب يوبة الفتاة المشتير أنيا بكر، وأ ر ذلؾ عمى عقد النكاح

ما سبؽ ذكره مف حاالت تزكؿ فييا البكارة بغير جماع تعد الفتاة فييا بكران حقيقة كحكمان 
ذا أمكف إثبات ذلؾ بشيادة طبية حتى تككف دليؿ  كعميو فال حرج في إخبار الزكج بأمر الفتاة، كا 

ينبغي ألكلياء المرأة تذىب عذرتيا بغير جماع أف يشيعكا : " براءة لمفتاة تعيف ذلؾ، قاؿ المتيطي
. (1)"ذلؾ كيشيدكا بو ليرتفع عنيا العار عند النكاح

كال يجكز لمزكج أف يرد النكاح إذا كجد الفتاة قد زالت بكارتيا بأحد ىذه العكارض غير 
الجماع كذلؾ أف غرضو مف البكارة أال تككف الفتاة قد كطئت قبمو أك عرفت الرجاؿ، كبثبكت ككف 

. الفتاة قد زالت بكارتيا بغير جماع يتحقؽ مقصكده

ليس عميو  ): فقد ركم عف  الشعبي، أنيـ قالكا في الرجؿ إذا لـ يجد امرأتو عذراء، قالكا
. (2)(شيء، العذرة تذىب مف غير ريبة، تذىبيا الكثبة، ككثرة الحيض، كالتعنيس، كالحمؿ الثقيؿ 

أما إف زالت بكارة الفتاة التي لـ يسبؽ ليا الزكاج بزنا ككاف ذلؾ زلة منيا فيجب عمى الكلي 
كتـ ىذا األمر كعدـ إشاعتو كالستر عمى الفتاة، فعف الشعبي أف جارية فجرت فأقيـ عمييا الحد ثـ 

قبمكا مياجريف فتابت الجارية فحسنت تكبتيا كحاليا فكانت  تخطب إلى عميا فيكره أف أإنيـ 
يزكجيا حتى يخبر ما كاف مف أمرىا كجعؿ يكره أف يفشى عمييا ذلؾ فذكر أمرىا لعمر بف 

.  (3)فقاؿ لو زكجيا كما تزكجكا صالحي فتياتكـ  الخطاب

كفي حالة اشتراط الزكج البكارة ثـ باف لو بعد الدخكؿ أنيا كانت ثيبان فيؿ يثبت لمزكج حؽ 
: الفسخ، اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف

 ال يثبت حؽ الفسخ بإخالؼ شرط البكارة، كذىب إليو الحنفية، كالمالكية في :القوؿ األوؿ
. (4)قكؿ كالحنابمة في ركاية 

                                                           

 (. 3/491)التاج كاإلكميؿ : المكاؽ (1)
 (. 2114، ح 2/75باب ما جاء في اإليالء، / كتاب الطالؽ) سننو / سعيد بف منصكر: أخرجو (2)
 باب ما يستدؿ بو عمى قصر اآلية عمى ما نزلت فيو أك نسخيا، /كتاب النكاح)السنف الكبرل / البييقي: أخرجو (3)
 (. 13654، ح 7/155
 (. 7/422)المغني  : ؛ ابف قدامة(3/491)التاج كاإلكميؿ : ؛ المكاؽ(3/126)حاشيتو  : ابف عابديف (4)
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 يثبت لمزكج حؽ الفسخ بإخالؼ شرط البكارة، كذىب إليو المالكية في قكؿ :القوؿ ال اني
 .(1)كالشافعية كالحنابمة في ركاية 

: عرض األدلة

: أدلة القوؿ األوؿ

استدؿ الحنفية عمى ما ذىبكا إليو بأف زكاؿ البكارة ال يفكت مقاصد النكاح كىك االستمتاع، 
كربما كاف االستمتاع بالثيب خيران مف االستمتاع بالبكر عند الرجؿ، كحمالن ألمرىا عمى الصالح 

. (2)يمكف اعتبار أف البكارة قد زالت بكثبة فتككف بكران حكمان 

: أدلة القوؿ ال اني

قالكا بأف اختالؼ الصفة في النكاح كاختالؼ الذات؛ ألف النكاح يعتمد األسماء كالصفات 
، كما أف البكارة كصؼ مرغكب فيو فمك فاتت لفاتت تمؾ الرغبة فيجكز (3)دكف التعييف كالمشاىدة 

 .(4)الفسخ 

: الترجيح

ما أراه راجحان ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني مف ثبكت خيار الفسخ إذا اشترط 
. كصؼ البكارة فتبيف خالفو بناء عمى ما رجحتو سابقان مف كجكب الكفاء بالشركط

مع التكجيو لمزكج أال يتعجؿ في أمر امرأتو فقد تككف البكارة قد زالت بعارض فإذا ثبت 
ف ثبت أنيا زالت  بشيادة الطبيبة المسممة أف البكارة لـ تزؿ بجماع لـ يكف لمزكج حؽ الفسخ، كا 

. بجماع فمو حؽ الفسخ مع المحافظة عمى الستر عمييا كعدـ التشيير بيا

 
                                                           

المغني  : ؛ ابف قدامة(5/518)ركضة الطالبيف : ؛ النككم(3/244)شرح مختصر خميؿ  : الخرشي (1)
(7/422 .) 
 (. 3/126)حاشيتو  : ابف عابديف (2)
 (. 5/518)ركضة الطالبيف : النككم (3)
 (. 7/422)المغني  : ابف قدامة (4)
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: تفريؽ الحنابمة بيف اشتراط المرأة واشتراط الرجؿ

كمما اختمؼ الفقياء فيو أيضا ما ذكره الحنابمة مف تفريؽ بيف الرجؿ كالمرأة فإنيـ أجازكا 
لمرجؿ فسخ النكاح بإخالؼ الكصؼ الذم يشترطو سكاء كاف ىذا الكصؼ مف خصاؿ الكفاءة أـ 

. ال

أما بالنسبة لممرأة فقد جعمكا ليا حؽ الفسخ فيما كاف معتبران في خصاؿ الكفاءة كالحرية 
كالنسب، فإذا اشترطت المرأة الزكج نسيبان كاف ليا الخيار بإخالؼ ىذا الشرط، أما إذا اشترطت 

غير ذلؾ مف األكصاؼ مما ال يؤثر في الكفاءة كالجماؿ كالعمـ كالشباب ثـ ثبت خالفو فال خيار 
. (1)ليا 

كىذا التفريؽ بيف الرجؿ كالمرأة ضعيؼ كال دليؿ  يصمح ليـ عمى ما ذىبكا إليو، بؿ إف 
في  (الفركج)الحديث الذم استدلكا بو عمى كجكب الكفاء بالشركط يشمؿ الرجاؿ كالنساء ألف كممة 

. (2)الحديث تشمؿ الرجاؿ كالنساء 

ثـ إف حؽ المرأة في الفسخ أقكل مف حؽ الرجؿ، إذ إف الرجؿ قد يدفع الضرر عف نفسو 
 .بالطالؽ أك الزكاج مف أخرل، لكف المرأة ال تستطيع دفع الضرر عنيا إال بالفسخ

: التغرير الواق  في واجبات عقد النكاح: النوع ال الث

كقد بينت سابقان أف مف صكره ما ذكره الفقياء بالنسبة لممير، إذ إف المير كاجب مف 
كاجبات النكاح، فإذا تبيف أف الزكج يماطؿ في دفع المير الذم أكجبو عمى نفسو، أك يتيرب مف 

أدائو، فإف ىذا الفعؿ محـر إذا كاف الزكج في نيتو الغدر كالتغرير كعدـ أداء الزكجة حقيا، فعف زيد 
ما مف رجؿ ينكح امرأة بصداؽ وليس في  نفسو أف يؤديو   ):  قاؿ رسكؿ ا :قاؿ بف أسمـ 

إلييا إال كاف عند ا زانيًا وما مف رجؿ يشتري مف رجؿ بيعًا وليس في نفسو أف يؤديو إليو إال 
. (3) (كاف عند ا خائناً 

                                                           

 (. 5/99)كشاؼ القناع : البيكتي (1)
 (. 4/231)تحفة األحكذم : المباركفكرم (2)
 (. 10443ح :        6/185باب الرجؿ يتزكج المرأة ال ينكم أداء صداقيا، / كتاب النكاح) مصنفو / عبد الرزاؽ: أخرجو (3)
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كلـ يتعرض الفقياء لحكـ التغرير في المير أك التيرب مف أدائو كلكنيـ تعرضكا لمسألة 
: إعسار الزكج بالمير، كىي كالتالي

: تحرير محؿ النزاع

اتفؽ الفقياء عمى أف المير يثبت لمزكجة بالعقد الصحيح، كعميو فإنيـ متفقكف عمى أف 
لمزكجة المطالبة بالمير المعجؿ فكر انعقاد العقد، كاتفقكا عمى أف لممرأة أف تمتنع عف تسميـ نفسيا 

، فإذا أعسر الزكج بالصداؽ فيؿ يثبت لمزكجة حؽ الفسخ، (1)حتى تستكفي كامؿ المير المعجؿ 
: اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى ثالثة مذاىب

ال يجكز فسخ النكاح مطمقان باإلعسار، كالزكجة غريـ مف الغرماء كليا أف : القوؿ األوؿ
 .(2)تمنع نفسيا حتى يعطييا المير، كذىب إليو الحنفية كالحنابمة في كجو 

إذا ادعى الزكج اإلعسار كلـ يأت ببينة كلـ تصدقو الزكجة أميمو الحاكـ : القوؿ ال اني
إلثبات عسره؛ فإذا ثبت زيد لو في األجؿ، فإذا لـ يأت بالمير ثبت ليا الخيار في الفسخ، ىذا قبؿ 

. (3)الدخكؿ، أما بعد الدخكؿ فميس لمزكجة طمب التفريؽ، كقاؿ بيذا القكؿ المالكية 

ف كاف بعد الدخكؿ : التفصيؿ: القوؿ ال الث     فإف كاف قبؿ الدخكؿ ثبت ليا خيار الفسخ، كا 
. (4)لـ يجز الفسخ، كىذا قكؿ الشافعية كالحنابمة

: سبب الخالؼ

االختالؼ في القياس، فمف قاس النكاح عمى عقد البيع رأل فسخ النكاح باإلعسار، كمف  .1
. لـ ير القياس صحيحان لـ يرد النكاح باإلعسار

االختالؼ في الضرر الكاقع عمى المرأة باإلعسار في المير، فمف اعتبره كضرر عدـ  .2
الكطء باإليالء كالعنة أجاز فيو الفسخ، كمف رأل أف الضرر ال يبمغ ىذا الحد لـ يجز فيو 

                                                           

؛ ابف (583 / 5)ركضة الطالبيف : ؛ النككم(136-135ص)القكانيف الفقيية : ؛ ابف جزم( 288 / 2 )بدائع الصنائع : الكاساني(1)
 (. 252 / 9)المغني  : قدامة

  (.9/252)المغني : ابف قدامة؛ ( 288 / 2 )بدائع الصنائع :  الكاساني(2)
 (. 1/432)جكاىر اإلكميؿ  : ؛ اآلبي(300-2/299)الشرح الكبير: الدردير (3)
 (. 9/252)المغني : ؛ ابف قدامة(2/61)الميذب : الشيرازم (4)
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. (1)الفسخ 

: عرض األدلة والمناقشة

: كاستدلكا بأدلة مف الكتاب كالمعقكؿ: أدلة القوؿ األوؿ

ٕٚ﴿: قكلو تعالى .1 ٕٚ َفٍَٔظَسْٚ ِإَلٜ وََِٗسَس َُ ُذٔ ُعِسَس ُِ َكا . (2 )﴾ َِٔإ

قالكا بأف ا تعالى أكجب إنظار المعسر بالديف، كالزكج قد أعسر بالمير : وجو الداللة
. (3)كىك ديف في ذمتو فكجب إنظاره إلى حيف يساره فال يجكز فسخ النكاح باإلعسار 

نفقة قياسان عمى إف تأخير المير ليس فيو ضرر مجحؼ، إذ ال تتضرر المرأة بتأخيره  .2
. (4)الخادـ كالنفقة الماضية

: أدلة القوؿ ال اني

القياس عمى اإلعسار بالنفقة، بجامع حصكؿ الضرر في كؿ منيما، فيثبت الفسخ في 
. (5)اإلعسار بالمير كما يثبت في اإلعسار بالنفقة 

بأنو قياس مع الفارؽ، إذ إف النفقة ضركرية لقياـ الحياة كاستمرارىا كال : اعترض عميو
. (6)تندفع الضركرة إال بيا، بخالؼ المير الذم فرض إكرامان لممرأة 

: أدلة القوؿ ال الث

 عمى إعسار المشترم بثمف المبيع قبؿ  إف كاف قبؿ الدخكؿقياس إعسار الزكج بالمير
التسميـ بجامع تعذر الكصكؿ إلى عكض العقد قبؿ تسميـ المعكض فيثبت الفسخ في النكاح كما 

                                                           

 (. 2/42)بداية المجتيد  : ابف رشد (1)
 . (281)جزء اآلية : البقرة (2)
 (. 9/252)المغني  : ؛ ابف قدامة(2/288)بدائع الصنائع : الكاساني (3)
 (. 9/252)المغني  : ابف قدامة (4)
 (. 9/252)المغني  :  ابف قدامة؛(.1/432)جكاىر اإلكميؿ  : اآلبي(5)
 (. 9/252)المغني  : ابف قدامة (6)
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ثبت في البيع، أما عدـ جكاز الفسخ بعد الدخكؿ فألف الزكج قد استكفى حقو فال يجكز الفسخ 
. (1)باإلعسار كيبقى المير دينان في ذمتو 

بأف قياس المير في النكاح عمى الثمف في المبيع قياس مع الفارؽ، إذ إف : اعترض عميو
الثمف كؿ مقصكد البائع كالعادة تعجيمو، كالصداؽ فضمة كنحمة، ليس ىك المقصكد في النكاح، 

بدليؿ أنو ال يفسد بفساده، كال بعدـ ذكره، كألف أكثر مف يشترم بثمف حاؿ يككف مكسران بو، كليس 
 .(2)األكثر أف مف تزكج بمير يككف مكسران بو 

: الترجيح

كما أراه راجحان ىك ما ذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة مف جكاز الفسخ قبؿ الدخكؿ 
كعدـ جكازه بعد الدخكؿ، لكف مع التأكيد عمى ما ذىب إليو المالكية مف تأجيؿ الزكج حتى يستطيع 
تأميف المير، كتقسيطو لو حتى يتمكف مف دفعو، كلمزكجة منع تسميـ نفسيا حتى تستمـ كامؿ المير 
المسمى ليا معجالن، فإذا استمر الزكج بالتيرب كظير منو عدـ االىتماـ كالمماطمة كلـ يؤد ما عميو 

ثبت لمزكجة حؽ الفسخ حتى ال نطيؿ الظمـ عمييا، ىذا إذا ثبت اإلعسار قبؿ الدخكؿ، أما بعد 
الدخكؿ فمف خالؿ مالحظة مذاىب العمماء أجد أنيـ متفقكف عمى عدـ الفسخ بعد الدخكؿ كذلؾ أف 
الزكجة قد سممت نفسيا كالزكج استمتع بيا فيترتب عمى ذلؾ كجكب تسميـ العكض مف قبؿ الزكج، 
كلمقاضي في ىذه الحالة أف ينفذ مف اإلجراءات ما يراه مناسبان فإذا كجد لو ماالن استكفاه منو جبران، 

ال بقى المير دينان في ذمتو كسائر الديكف . أك باع عميو ممكو، كا 

: أ ر التغرير بالمير عمى عقد النكاح

بالنظر إلى مسألة اإلعسار بالمير كمقارنتيا بالتغرير في المير الذم يتضمف نية الزكج 
بعدـ أداء المير مع مماطمة في أدائو بعد العقد، كاحتماؿ ككنو معسران، فإنني أجد أف مسألة التغرير 
في المير تتضمف مسألة اإلعسار بالمير بؿ كتزيد عنيا بنية التغرير كالتيرب مف الدفع، لذا فإذا 

                                                           

 (. 9/252)المغني  : ؛ ابف قدامة(2/62)الميذب  : الشيرازم (1)
 (. 9/252)المغني  : ابف قدامة (2)
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غرر الزكج بزكجتو كلـ يؤد ما كتبو عمى نفسو مف أداء المير المسمى كثبت ذلؾ عند القاضي كلـ 
. يأت الزكج بالمير ثبت لمزكجة حؽ الفسخ

. التغرير في مندوبات وتكميميات النكاح: النوع الراب 

 كأقصد بالمندكبات كالتكميميات في عقد النكاح تمؾ األمكر التي ال تتعمؽ بركف العقد أك 
شرطو، كال يعكد فقدانيا عمى العقد باإلبطاؿ أك الفساد، كلكف مراعاتيا كاعتبارىا يسيـ في إنجاح 

 .عقد النكاح كاستقرار الحياة الزكجية

: كمف أمثمة ما يرد في ىذا النكع

كقد بينت أحكاميا سابقان، كرجحت أف الكفاءة مف : التغرير في خصاؿ الكفااة غير الواجبة .1
مندكبات النكاح كليست مف شركطو إال في الديف كالسالمة مف العيكب، فإذا لـ يشترط 
نما  ظنيا ظنان فال أثر  الزكج أك الزكجة إحدل خصاؿ الكفاءة كالنسب كالحرفة كغيرىا كا 

أما إذا اشترطيا ثـ باف األمر بخالؼ ما اشترط ثبت لو حؽ الفسخ ، (1)لذلؾ عمى العقد 
 .(2)بناءن عمى ترجيح تصحيح الشركط المقترنة بعقد النكاح 

. التدليس عمى الزوج بالزينة لترغيبو في الزواج .2

أما تجمؿ المرأة لمخطاب بالزينة المباحة في حدكد ما يجكز ليا إظياره فجائز كال تغرير 
. (3)فيو، كقد ذىب الفقياء إلى أف تحمية كتزييف البنات ليرغب بيف األزكاج سنة 

اًمًر ٍبًف ليؤىمٍّ " :فعف سيبىٍيعىةى  ٍكلىةى كىىيكى ًفي بىًني عى كىافى ًممٍَّف شىًيدى ،أىنَّيىا كىانىٍت تىٍحتى سىٍعًد ٍبًف خى  كى
اًمؿه  دىاًع كىًىيى حى ًة اٍلكى جَّ ٍنيىا ًفي حى فِّيى عى فىاًتوً ،بىٍدرنا فىتيكي ٍممىيىا بىٍعدى كى عىٍت حى ـٍ تىٍنشىٍب أىٍف كىضى  فىمىمَّا تىعىمٍَّت ، فىمى

مَّمىٍت ًلٍمخيطَّابً  ٍبًد الدَّارً ،ًمٍف ًنفىاًسيىا تىجى ؿه ًمٍف بىًني عى مىٍييىا أىبيك السَّنىاًبًؿ ٍبفي بىٍعكىؾو رىجي ؿى عى  : فىقىاؿى لىيىا، فىدىخى
مىةن لىعىمًَّؾ تىٍرًجيفى النِّكىاحى  مِّ ا ًلي أىرىاًؾ ميتىجى مىٍيًؾ أىٍربىعىةي أىٍشييرو ،مى تَّى تىميرَّ عى ا أىٍنًت ًبنىاًكحو حى  ًإنًَّؾ كىالمًَّو مى

                                                           

 . مف ىذا البحث ( 38ص )انظر  (1)
 . مف ىذا البحث ( 63ص )انظر  (2)
 (. 5/432)الفركع : ؛ ابف مفمح(3/45)مكاىب الجميؿ:  الحطاب؛ (3/114)البحر الرائؽ  : ابف نجيـ (3)
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مىيَّ ًثيىاًبي ًحيفى أىٍمسىٍيتي فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو : قىالىٍت سيبىٍيعىةي ،كىعىٍشره  مىٍعتي عى فىسىأىٍلتيوي   فىمىمَّا قىاؿى ًلي ذىًلؾى جى
ٍف ذىًلؾى  كًُّج ًإٍف بىدىا ًلي،عى ًني ًبالتَّزى ٍمًمي كىأىمىرى ٍعتي حى مىٍمتي ًحيفى كىضى . (1) "  فىأىٍفتىاًني ًبأىنِّي قىٍد حى

إف سبيعة رضي ا عنيا قد تجممت لمخطاب بعد انتياء عدتيا، كأخبرت : وجو الداللة
 كلـ ينكر عمييا، كما ينبغي فيمو مف كممة تجممت أنيا تزينت في حدكد ما يجكز ليا بذلؾ النبي 

. مف الزينة المباحة كىذا ىك الذم يظف في الصحابيات رضكاف ا عمييف

اًئشىةى  ٍيدو ًبعىتىبىًة اٍلبىاًب فشيٌج كجييوي فىقىاؿى النًَّبيُّ :  قىالىتٍ  رضي ا عنيا،كعىٍف عى ثىرى أيسىامىةي ٍبفي زى عى
 ٍتوي قىالىتٍ (َأِميِطي عنُو اأْلََذى):  ًلعىاًئشىةى عىؿى رىسيكؿي المًَّو :  فىقىًذرى يىقيكؿي فىجى يا كى َلْو َكاَف ُأسامُة ):   يميجُّ

. (2 )(َجاِرَيًة لحمَّنيُتُو وكسوُتُو حتى ُأنفِّنقوُ 

ف كاف في سياؽ الدعابة لكنو يدؿ عمى جكاز تزييف إف حديث النبي : وجو الداللة  كا 
. الجكارم بالحمي كالكسكة الحسنة ليرغب بيف األزكاج

أما ما تضمف مف الزينة تدليسان كتغييران لخمؽ ا فيك  محـر كذلؾ أف فيو تغريران كخداعان 
: لمطرؼ اآلخر، كمف أمثمة ذلؾ

 صبغ الشعر بالسواد :

  ، قاؿ أتي بأبي قحافة يكـ فتح مكة كرأسو كلحيتو كالثغامة بياضان عف جابر بف عبدا
. (3) (َغيِّنُروا َىَذا ِبَشْيٍا َواْجَتِنُبوا السَّنَوادَ  ): فقاؿ رسكؿ ا 

َيُكوُف َقْوـٌ َيْخِضُبوَف ِفي آِخِر الزَّنَماِف ِبالسَّنَواِد   ):  قاؿ رسكؿ ا : قاؿكعف ابف عباس . (4) (َكَحَواِصِؿ اْلَحَماـِ اَل َيِريُحوَف رَاِئَحَة اْلَجَنةِ 

                                                           

، ح 5/80باب انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا كغيرىا بكضع الحمؿ، / كتاب الطالؽ) صحيحو / البخارم: أخرجو (1)
3990 .) 

صحيح : ، كقاؿ األلباني(1607، ح 1/334باب الشفاعة في التزكيج، / كتاب النكاح)سننو / ابف ماجو: أخرجو (2)
 . نفس المرجع: بشكاىده، انظر

باب استحباب خضاب الشعر بحمرة أك صفرة كتحريمو بالسكاد، / كتاب المباس كالزينة) صحيحو / مسمـ: أخرجو (3)
  (.2102، ح 3/1663
صحيح، : ، كقاؿ األلباني(4212، ح 2/386باب ما جاء في خضاب السكاد، / كتاب الترجؿ) سننو / أبك داكد: أخرجو (4)

 . نفس المرجع: انظر
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ف نيي عف صبغ الشعر بالسكاد، كالنيي  لمتحريـ ما لـ تصرفو قرينة، فدؿ مكفي الحديث
، كيزداد األمر حرمة إذا تضمف تدليسان كتغريران، كأف يكىـ الرجؿ (1)عمى أف الصبغ بالسكاد محـر 

. أك المرأة كالن منيما اآلخر بصغر السف كالشباب

ككاف يخضب بالسكاد  رجالن تزكج عمى عيد عمر  أف: جاء في إحياء عمـك الديف
فرد نكاحو كأكجعو ضربان كقاؿ  فنصؿ  خضابو كظيرت شيبتو فرفعو أىؿ المرأة إلى عمر 

. (2)غررت القكـ بالشباب كلبست عمييـ شيبتؾ 

ال فال، أك أف تضمفكقد اختمؼ أىؿ العمـ ىؿ النيي لعمة التدليس فيحـر إف   تدليسان كا 
، لكف جميع الفقياء (3)النيي غير معمؿ فال يجكز الخضاب بالسكاد سكاء تضمف تدليسان أـ ال؟ 

. متفقكف عمى أف الصبغ بالسكاد إذا تضمف تدليسان كتغريران فيك محـر

اب بالسَّكىاد المنيى عنو ًخضابي التدليس، كًخضاب شعر : " قاؿ ابف القيـ إفَّ الًخضى
اب الشيخ يىغيرُّ المرأةى بذلؾ، فإنو مف الغش  الجارية، كالمرأًة الكبيرة تغرُّ الزكج، كالسيدى بذلؾ، كًخضى
كالًخداع، فأما إذا لـ يتضمف تدليسان كال ًخداعان، فقد صحَّ عف الحسف كالحسيف رضى ا عنيما 

 (4)"أنيما كانا يخًضباف بالسَّكاد

 وصؿ الشعر وتفميج األسناف :

ٍبًد المًَّو بف مسعكد اًت   ):  قىاؿى عىٍف عى لىعىفى المَّوي اٍلكىاًشمىاًت كىاٍلميٍستىٍكًشمىاًت كىالنَّاًمصى
ٍمؽى المَّوً  ٍسًف اٍلميغىيِّرىاًت خى اًت ًلٍمحي اًت كىاٍلميتىفىمِّجى  فىبىمىغى ذىًلؾى اٍمرىأىةن ًمٍف بىًني أىسىدو ييقىاؿي لىيىا أيُـّ : قىاؿى ،كىاٍلميتىنىمِّصى

كىانىٍت تىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى  ٍنؾى أىنَّؾى لىعىٍنتى اٍلكىاًشمىاًت كىاٍلميٍستىٍكًشمىاًت : فىأىتىٍتوي فىقىالىتٍ ،يىٍعقيكبى كى ًديثه بىمىغىًني عى  مىا حى
ٍمؽى المَّوً  ٍسًف اٍلميغىيِّرىاًت خى اًت ًلٍمحي اًت كىاٍلميتىفىمِّجى ٍبدي المَّوً ،كىاٍلميتىنىمِّصى ٍف لىعىفى رىسيكؿي : فىقىاؿى عى ا ًلي الى أىٍلعىفي مى مى  كى

ٍدتيوي ، كىىيكى ًفي ًكتىاًب المَّوً المًَّو  ًؼ فىمىا كىجى ٍي اٍلميٍصحى ا بىٍيفى لىٍكحى ٍرأىةي لىقىٍد قىرىٍأتي مى  لىًئٍف : فىقىاؿى ، فىقىالىٍت اٍلمى

                                                           

 (. 14/80)شرح مسمـ : النككم (1)
 (. 1/143)إحياء عمـك الديف : الغزالي (2)
 (. 14/80)شرح مسمـ : النككم (3)
 (. 4/368)زاد المعاد  : ابف القيـ (4)
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ؿَّ ﴿ ٍدًتيًو قىاؿى المَّوي عىزَّ كىجى ُْ كيٍنًت قىرىٍأًتيًو لىقىٍد كىجى ََٔوا ٌََّاُكِي عٍَِ ََٔوا آَتاُكِي الٖسُسُٕه َفُخُرُٔٓ 

ٍرأىةي ﴾ ، َفاٌَِتُّٕا مىى اٍمرىأىًتؾى اآٍلفى :فىقىالىٍت اٍلمى  : قىاؿى ، اٍذىىًبي فىاٍنظيًرم: قىاؿى ، فىًإنِّي أىرىل شىٍيئنا ًمٍف ىىذىا عى

اءىٍت ًإلىٍيوً  ـٍ تىرى شىٍيئنا فىجى ٍبًد المًَّو فىمى مىى اٍمرىأىًة عى مىٍت عى ـٍ : مىا رىأىٍيتي شىٍيئنا فىقىاؿى : فىقىالىتٍ ،فىدىخى ا لىٍك كىافى ذىًلؾى لى  أىمى
اًمٍعيىا . (1)(نيجى

ٍنييمىا  َقاَؿ َلَعَف المَّنُو اْلَواِصَمَة َأفَّن َرُسوَؿ المَّنِو ) :كعف عبدا اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
 .(2) (َواْلُمْسَتْوِصَمَة َواْلَواِشَمَة َواْلُمْسَتْوِشَمةَ 

ـى ميعىاًكيىةي  ):  قىاؿى -رحمو ا -كعف سىًعيدى ٍبفى اٍلميسىيَّبً  طىبىنىا  قىًد ًدينىةى آًخرى قىٍدمىةو قىًدمىيىا فىخى  اٍلمى
ٍيرى اٍليىييكدً :فىأىٍخرىجى كيبَّةن ًمٍف شىعىرو قىاؿى  دنا يىٍفعىؿي ىىذىا غى كرى يىٍعًني  ًإفَّ النًَّبيَّ ، مىا كيٍنتي أىرىل أىحى  سىمَّاهي الزُّ

. (3) (اٍلكىاًصمىةى ًفي الشَّعىًر 

أما كصؿ الشعر فيك أف تصؿ المرأة شعرىا بشعر غيرىا ليظير أكثر مما ىك عميو، 
ذا  ، كا  كيدخؿ في ىذا ما يعرؼ اليكـ باسـ البارككة كىك الشعر المستعار فمثؿ ىذا الفعؿ محـر

ظيار الجماؿ كالكماؿ المفقكد ازداد األمر حرمة  .فعمتو المرأة لمتغرير بالزكج كا 

. (4)كتفميج األسناف ىك أف يفرج بيف األسناف بمبرد كنحكه تفعمو الكبيرة تكىـ بأنيا صغيرة 

كالمتفمجات بالفاء كالجيـ جمع متفمجة كىي التي تبرد ما بيف أسنانيا : " يقكؿ الشككاني
 كىك الفرجة بيف الثنايا كالرباعيات تفعؿ ذلؾ ، كىك مف الفمج بفتح الفاء كالالـ،الثنايا كالرباعيات

 ألف ىذه الفرجة المطيفة بيف األسناف ؛العجكز كمف قاربيا في السف إظيارا لمصغر كحسف األسناف
تككف لمبنات الصغائر فإذا عجزت المرأة كبرت سنيا فتبردىا بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر 

. (5)"كتكىـ ككنيا صغيرة 
                                                           

باب تحريـ فعؿ النامصة كالمتنمصة كالكاشمة كالمستكشمة، / كتاب المباس كالزينة) صحيحو / مسمـ: أخرجو (1)
 (. 2125، ح 3/1678
 (. 5932 ، ح7/165باب الكصؿ في الشعر، / كتاب المباس) صحيحو / البخارم: أخرجو (2)
 (5938، ح 7/165باب الكصؿ في الشعر، / كتاب المباس) صحيحو / البخارم: أخرجو (3)
 (. 10/372)فتح البارم / ابف حجر (4)
 (. 6/192)نيؿ األكطار  (5)
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ال ذكرتيا عمى سبيؿ التمثيؿكىذه الصكر مما كاف معركفان عند الفقياء في الماضي   كا 
فغيرىا كثير كالنمص كالكشـ كالكشر كاكتفيت بما ذكرتو عما عداه الشتراكو معو في العمة كألنو داؿ 

 .عميو

 بعض صور الزينة الحدي ة التي تتضمف التدليس والتغرير :

نما ىك متضمف لعمة فإذا  إف ما ذكر في األحاديث سابقة الذكر ليس عمى سبيؿ الحصر كا 
. تكفرت العمة في غيره ثبت لو حكـ التحريـ أيضان 

إنما كرد الكعيد الشديد في ىذه األشياء لما فييا مف الغش كالخداع، كلك : "قاؿ الخطابي
. (1 )"رخص في شيء منيا لكاف كسيمة إلى استجازة غيرىا مف أنكاع الغش 

كمف صكر الزينة المعاصرة التي تتضمف تدليسان كتغريران ما يسمى بالعدسات الالصقة، 
كأقصد غير الطبية منيا كالتي تككف بألكاف مختمفة بغرض اإليياـ بزيادة جماؿ في العيف، ككذلؾ 

الرمكش الصناعية كالشعر المستعار، ككذلؾ إخفاء عيكب الكجو مثؿ البثكر كالقركح المنفرة 
بالمكياج، فيذه األشياء إذا تزينت بيا الفتاة أماـ الخاطب فإنيا تظير بغير حقيقتيا فقد ينجذب ليا 
الرجؿ كيقبؿ الزكاج بيا ألجؿ ىذه الزينة المصطنعة فإذا ما تـ العقد كاكتشؼ زيؼ ما رآه أكرث 

ذلؾ في قمبو بغضان تجاه ىذه الزكجة التي خدعتو، فيختؿ رضاه بيا، كقد يدفعو ىذا إلى اإلضرار 
. بيا كفي بعض األحياف إلى فراقيا

كأقبح مف ىذه الصكر المذككرة عمميات التجميؿ كتصغير األنؼ كشد الكجو كغيرىا التي 
. باإلضافة إلى ما فييا مف تغيير خمؽ ا فييا تغرير باألزكاج

 أ ر ىذا النوع مف التغرير عمى عقد النكاح :

كلكف مف خالؿ لـ يتعرض الفقياء إلى ذكر أثر ىذا النكع مف التغرير عمى عقد النكاح، 
نظرة الفقياء القدامى لمعيكب كحصرىا فيما ذكركا مما ىك معمؿ بعمة منع االستمتاع أك حدكث 

                                                           

(.  10/380)فتح البارم   : ابف حجر (1)
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العدكل، فميست الصكر سابقة الذكر تدخؿ ضمف ما ذكركه مف عيكب، لذا فالمكافؽ ألصكليـ أنيـ 
. يمنعكف الفسخ بأمثاؿ ىذه الصكر

أما العمماء الذيف جعمكا كؿ عيب منفر بيف الزكجيف مكجبان لفسخ النكاح، فإف بعض ما 
ذكر مف الصكر ينطبؽ عمى الضابط الذم كضعكه فقد يككف بالمرأة حركؽ كقركح منفرة بحيث ينفر 
الزكج مف معاشرتيا كال يكمؿ استمتاعو بيا فمثؿ ىذه الصكر تدخؿ ضمف العيكب التي يفسخ بيا 

. النكاح

كقد يككف األمر مجرد حرؽ بسيط في جزء مف الجسـ أك بقعة مف بياؽ غير معدية أك 
ف كاف فييا  خفة في شعر المرأة فتحاكؿ تكثيره بإدخاؿ شيء فيو ليظير كثيفان، فيذه األمكر كا 

تدليس، كلكنو تدليس يغتفر إذ إف ضعؼ المرأة كحبيا لمظيكر بمظير الكماؿ كالجماؿ قد يدفعيا 
إلى إخفاء مثؿ ىذه العيكب البسيطة التي ال تنفر النفس منيا في العادة كقد ال يراىا الزكج مانعة 
مف إتماـ النكاح، فإف اكتشؼ الزكج أف الزكجة قد بالغت في زينتيا فأظيرت جماالن مصطنعان كلـ 
تكف قد  أخفت عيبان منفران فال يثبت لمزكج بيذا التدليس حؽ الفسخ، كذلؾ أف الزكاج مبني عمى 
المكارمة كالمسامحة فيتسامح فيو ما ال يتسامح في غيره، كال يفسخ بكؿ عيب، كقد بينت سابقان 

ضابط العيكب التي يفسخ بيا النكاح، فأم صكرة مف صكر التدليس انطبؽ عمييا ىذا الضابط ثبت 
. حؽ الفسخ
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 المبحث الثاني

ضابط التعرير المؤثر  

 حتى يككف التغرير مؤثران في العقد كمثبتان لمخيار البد أف تنتظـ فيو مجمكعة مف الضكابط 
: كالشركط، كىي كالتالي

تكافر نية التغرير، بمعنى أف يقصد أحد العاقديف التغرير باآلخر كدفعو إلى العقد : أوالً 
باستخداـ حيمة مؤثرة أك بالكذب أك غيرىا مف كسائؿ التغرير، فإذا كاف األمر مجرد مبالغة في 

. (1)الكصؼ دكف نية التغرير لـ يكف ىذا مؤثران عمى العقد 

تمامو العقد :  انياً  ر بو جاىالن بالتغرير غير عالـ بو، ألف عممو بالعيب كا  أف يككف المغرَّ
 .(2)بعد ذلؾ دليؿ عمى رضاه بو فيسقط حقو في الفسخ 

أف يصدر التغرير مف أحد أطراؼ العقد، كىـ الكلي كالزكجة كالزكج أك الككيؿ عف :  ال اً 
أحد أطراؼ العقد، فإذا صدر مف طرؼ أجنبي عف العقد فالبد أف يككف متكاطئان مع أحد منيـ ممف 

لو مصمحة في التغرير، فإف لـ يكف متكاطئان ككاف التغرير بال عمـ مف أحد أطراؼ العقد لـ يكف 
 .(3)ليذا التغرير أثر عمى العقد 

 بمعنى لكاله لما أبـر العاقد اآلخر العقد، أف يككف التغرير ىك الدافع األساسي لمتعاقد: رابعاً 
نما أثر في جعؿ العاقد اآلخر  أما إذا كاف التغرير ليس ىك المؤثر تأثيران مباشران في إبراـ العقد كا 
يرضى بشركط أشد ما كاف ليرضى بيا لكال التغرير، فإف ىذا ال يعطي لممغرر بو حؽ الفسخ، 
نما قد يؤثر في العكض المدفكع كما سيأتي عند الحديث عف أثر التغرير عمى حقكؽ العقد   .(4)كا 

                                                           

 .http: //ar. jurispedia. org/indexالتغرير : جكرسبيديا القانكف المشارؾ (1)
php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%28tn%29 . 

؛ ابف (5/514) ركضة الطالبيف : ؛ النككم(2/213) ؛ المدكنة الكبرل (2/327) بدائع الصنائع  : الكاساني (2)
 (. 7/585 )المغني : قدامة

 (. 160ص)التغرير في  العقكد / الصكرم (3)
المدخؿ عمى الفقو اإلسالمي /حسف صبحي أحمد. نقالن عف د: (160ص)التغرير في  العقكد / الصكرم(4)
 (. 460ص)

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%28tn%29
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%28tn%29
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%28tn%29
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%28tn%29
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أف يككف التغرير مقارنا لمعقد ال متقدمان عميو، كقد اختمؼ العمماء في حكـ التغرير : خامساً 
إخالؼ المتقدـ عمى العقد بمعنى لك تـ االتفاؽ عمى شرط قبؿ العقد كلـ ينص عميو في العقد فيؿ 

:  العقد، اختمؼ الفقياء في ىذا عمى قكليفعمىمؤثر ىذا الشرط 

إف التغرير بإخالؼ الشرط المتقدـ عمى العقد ال يؤثر في العقد كال يثبت :  األوؿقوؿاؿ
. (1)لصاحبو الخيار، كلكنو مؤثر في الرجكع بالمير، كذىب إلى ىذا الشافعية في األصح 

 فإف إخالفو يعطي الحؽ اإف الشرط المتقدـ عمى العقد بمنزلة المقارف لو، لذ:  ال انيقوؿاؿ
. (2)لصاحبو بفسخ العقد، كذىب إلى ىذا القكؿ المالكية كالشافعية في كجو كالحنابمة 

: سبب الخالؼ

ىؿ العبرة في العقكد بالشكؿ كالمباني، أـ بالقصكد كالمعاني، فمف نظر إلى أف العبرة شكؿ 
العقد كمبناه رأل أف أم اتفاؽ خارج العقد ال يككف مؤثران فيو، كمف رأل أف القصكد كالمعاني معتبرة 

. في العقكد رأل اعتبار االتفاؽ كالشرط الذم يسبؽ العقد

:  األوؿقوؿأدلة اؿ

 بأف الفسخ رفع لمعقد أصالن فاشترط اشتمالو عمى مكجب الفسخ ليقكل عمى رفعو بعد :قالكا
 .(3)انعقاده 

:  ال انيقوؿأدلة اؿ

 :كقد استدلكا لقكليـ باستقراء أدلة الشرع كبالمعقكؿ، كما يمي

إف عمـك نصكص الكتاب كالسنة التي أمرت بالكفاء بالعقكد كالشركط كنيت عف الغدر لـ  .1
. (4)تميز بيف االشتراط قبؿ العقد أك أثنائو فدؿ عمى أف الحكـ سكاء في الحالتيف 

                                                           

 (. 6/318)نياية المحتاج  : ؛ الرممي(5/514)ركضة الطالبيف : ؛ النككم(10/331)الحاكم الكبير: الماكردم (1)
 (. 29/353)مجمكع الفتاكل  : ابف تيمية (2)
 (. 6/320)نياية المحتاج  : ؛ الرممي(3/263)تحفة المحتاج  : الييثمي (3)
 (. 3/108)إعالـ المكقعيف : ؛ ابف القيـ(29/353)مجمكع الفتاكل  : ابف تيمية (4)
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 كغيره مثؿ عقد البيعة الذم كاف بينو إف المتأمؿ لمعقكد التي كانت تجرم بيف النبي  .2
كبيف األنصار ليمة العقبة، كعقد اليدنة الذم كاف بينو كبيف قريش عاـ الحديبية يظير لو 

. (1) أنو قد تـ االتفاؽ عمى الشركط ثـ عقد العقد بعد ذلؾ بمفظ مطمؽ
إف الصحابة الذيف قضكا بالرجكع لـ يفرقكا بيف أنكاع الغركر كلـ يستفصمكا، كالظاىر أف  .3

العقد لـ يقع مع كجكد الشرط فيو، كلـ تجر العادة بو في العقد، فال يجكز حمؿ قضائيـ 
 .(2) المطمؽ عمى صكرة نادرة لـ تنقؿ

إذا تـ االتفاؽ قبؿ العقد عمى بعض الشركط، ثـ عيًقدى العقد بعد ذلؾ، كاف العقد مصركفان  .4
لى المعركؼ بينيما مما اتفقا عميو كما تنصرؼ الدراىـ كالدنانير في العقكد إلى المعركؼ إ

. (3)بينيما، ككما أف جميع العقكد تنصرؼ إلى ما يتعارفو المتعاقداف 
ر بو باالتفاؽ عمى صفة مقصكدة لو قبؿ العقد ثـ إخالفيا يتضرر بإخالؼ تمؾ  .5 إف مف غيرِّ

الصفة تمامان كما يتضرر مف يشترطيا في العقد، فيجب إزالة الضرر عنو بإثبات الخيار 
. لو

إف التغرير قد يككف مف المرأة، كمف المعمـك أنيا ال تباشر العقد فدؿ عمى أف التغرير  .6
 .(4) المتقدـ عمى العقد كالتغرير المقارف لو

: الترجيح

 الثاني مف اعتبار الشرط قكؿبعد عرض األدلة يتبيف لي رجحاف ما ذىب إليو أصحاب اؿ
: السابؽ عمى العقد كالشرط المقارف، لألسباب التالية

قكة األدلة التي أكردكىا، كعدـ كجكد اعتراضات عمييا، كفي المقابؿ فإف ما أكرده الفريؽ  .1
اآلخر مف دليؿ قد يعترض عميو بأف العقد قد يفسخ مف غير كجكد سبب لمرفع في صمبو، 
بؿ يككف منفصالن عنو كالفسخ بسبب التدليس بالعيب، أك الفسخ لإلعسار بالمير أك النفقة 

. كىذه الصكر كميا يككف السبب فييا منفصالن عف العقد لكنو يؤثر فيو
                                                           

 (29/353)الفتاكل الكبرل : ابف تيمية( 1)
 (.7/413)المغني  : ابف قدامة (2)
 (29/353)الفتاكل الكبرل : ابف تيمية( 3)
 (.7/413)المغني  : ابف قدامة (4)
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إف مف ألـز نفسو شرطان لزمو مقتضاه سكاء كاف في عقد أك في غيره لعمكـ األدلة اآلمرة  .2
. بالكفاء بالشركط

لكف مع القكؿ بترجيح القكؿ الثاني إال أف القكؿ األكؿ لو كجاىتو، حيث إف الشرط السابؽ 
نما يحكـ  عمى العقد قد ال يتمكف مف إثباتو عند القضاء، فال يستطيع القاضي أف يحكـ بمقتضاه، كا 
ضمف ما بيف يديو مف العقد المكثؽ بالشيكد أك الكتابة، لذا فينبغي لمف رغب في صفة معينة أك 

ثباته  لو عند  أراد اشتراط شيء في عقد النكاح أف يؤكده بذكره في العقد، كفي ذلؾ حمايةه لحقو كا 
 .التنازع

في حالة التغرير بإخالؼ صفة أرادىا العاقد فيجب اشتراطيا في العقد، فإذا ظف : سادساً 
. العاقد بكجكد تمؾ الصفة ثـ تبيف لو خالؼ ذلؾ الظف فال أثر لذلؾ عمى العقد في الغالب

: مسألة الظفلكف ىناؾ تفصيؿ في 

فالظف فيما جعمو الشارع شرطان كاعتبره كالسالمة مف العيكب كظف الكفاءة الدينية بناءن عمى 
؛ كذلؾ (1)قرائف مكىمة مف الزكج أك مف الزكجة كأكليائيا؛ يعتبر مؤثران عمى العقد إذا تبيف خالفو 

أف السالمة مف العيكب ال تحتاج إلى اشتراط، فيي مف شركط المزـك التي كضعيا الشارع، أما 
الديف فيي الخصمة الكحيدة مف خصاؿ الكفاءة التي أراىا معتبرة كمؤثرة عمى العقد عمى الراجح مف 

. أقكاؿ أىؿ العمـ فال تحتاج إلى اشتراط

أما غيرىا مف صفات الكماؿ كالبكارة كالنسب كالجماؿ كالحرفة كنحكىا فإذا ظف العاقد 
بكجكد تمؾ الصفة في العاقد اآلخر، ثـ باف لو خالؼ ظنو، مف غير اشتراط ال قبؿ العقد كال 

نما ىك فقط الظف الغالب المبني عمى العرؼ أك غيره، فال يثبت لو الخيار، كذلؾ أف ءأثنا ق، كا 
خطكرة عقد النكاح ال يناسبو الفسخ بمجرد الظف أك ادعائو، ثـ إف اعتماد العاقد عمى الظف يشعر 
بنكع مف التقصير فيك قد قصر في البحث عف حاؿ الطرؼ اآلخر في العقد، أك قصر في ترؾ 

. (2)الشرط الذم يحفظ لو حقو فيما يقصد مف صفات 

                                                           

 (. 514-5/513)ركضة الطالبيف  : ؛ النككم(9/148)الحاكم الكبير  : الماكردم (1)
أسنى المطالب  : ؛ األنصارم(293-16/286)تكممة المجمكع  : ؛ المطيعي(2/281)الشرح الكبير : الدردير(2)
(3/178 .) 
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أما البكارة فال أتصكر التقصير فييا، كذلؾ أنو أمر يصعب اإلطالع عميو كال يقر أصحاب 
العقكؿ السميمة طمب التثبت منو في حؽ مف لـ يسبؽ ليا الزكاج، كالشرع قد ندب فييا إلى الستر، 

بياف ىذا العيب إذا كانت الفتاة قد -إذا كاف يعمـ فقداف مكليتو لبكارتيا- لذا فال يجب عمى الكلي 
 إف ابنة لي  : فقاؿأف رجالن أتى عمر بف الخطاب ): تابت كلـ يشتير زناىا، فقد ركل الشعبي

كلدت في الجاىمية كأسممت  فأصابت  حدان كعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسيا فأدركتيا كقد قطعت 
بعض أكداجيا بزاكيتيا فبرئت ثـ مسكت كأقبمت عمى القرآف كىي تخطب إلي فأخبر مف شأنيا 

 لئف بمغني أنؾ ذكرت شيئان مف أمرىا ، أتعمد إلى ستر ستره ا فتكشفو: فقاؿ عمر،بالذم كاف
. (1) ( بؿ أنكحيا نكاح العفيفة المسممة ،ألجعمنؾ نكاال ألىؿ األمصار

، (2 )(إف العذرة تذىب مف الكثبة كالحيضة كالكضكء ): كعف عائشة رضي ا عنيا قالت
ذا كاف األمر كذلؾ فال يجب عمى الكلي اإلخبار بحاؿ مكليتو إف كاف يعمـ عدـ بكارتيا، كال  كا 

. يثبت لمزكج حؽ الفسخ بذلؾ إال إذا كاف قد اشترط البكارة في صمب العقد

كأما خصاؿ الكفاءة مف يسار كنسب كحرفة كغيرىا فالتقصير يبدك كاضحان ىنا، كذلؾ أف 
. ىذه األمكر تعرؼ بالبحث كالتقصي كا أعمـ

كأما الجماؿ كصغر السف كما شابو، فقد أباح الشارع لمخاطبيف رؤية بعضيما البعض، 
. كبالتالي فالتغرير منتؼ ىنا إذا تمت الرؤية الشرعية سكاء مف الرجؿ أك ممف يرسمو مف النساء

ككاف بعض الكرعيف ال ينكحكف كرائميـ إال بعد النظر احترازان مف الغركر، : "قاؿ الغزالي
، كمعمـك أف النظر ال يعرؼ الخمؽ "كؿ تزكيج يقع عمى غير نظر فآخره ىـ كغـ: "كقاؿ األعمش

نما يعرؼ الجماؿ مف القبح . (3)" كالديف كالماؿ، كا 

 كاف ،ظننتيا أحسف مما ىي أك ما ظننت فييا ىذا كنحك ذلؾ: كلك قاؿ: " كقاؿ ابف تيمية
 كليس مف الشرع كال العادة أف ،ىك المفرط حيث لـ يسأؿ عف ذلؾ كلـ يرىا كال أرسؿ مف رآىا

                                                           

 (. 5/539)االستذكار  : ابف عبد البر (1)
 (. 6/492باب في الرجؿ يقكؿ المرأتو لـ أجدؾ عذراء، / كتاب الحدكد) مصنفو / عبد الرزاؽ: أخرجو (2)
 (. 2/39)إحياء عمـك الديف : الغزالي (3)
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تكصؼ لو في العقد كما تكصؼ اإلماء في السمـ؛ فإف ا صاف الحرائر عف ذلؾ كأحب 
 .(1)"سترىف

كخالصة األمر أف الظف ال يترتب عميو شيء بالنسبة لعقد النكاح إال فيما جعمو الشارع 
. شرطان في لزكـ النكاح مف غير اشتراط العاقديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 29/355)مجمكع الفتاكل  : ابف تيمية (1)
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 المبحث الثالث

 ودائل إثبات التعرير

: ضرورة إ بات التغرير بالقضاا

تبيف مما سبؽ أف التغرير يعطي لممغرر بو حؽ فسخ العقد، كال يككف ذلؾ إال بعد إثبات 
. كاقعة التغرير قضاءن ألف ىذه األمكر مما يحصؿ فييا التنازع كالخالؼ فيتعيف إثباتو عند القضاء

كمف خالؿ الحديث سابقان عف أثر التغرير عمى العقد تبيف أف الحاالت التي يفسخ فييا 
العقد بسبب التغرير ىي تخمؼ الكفاءة في بعض صكرىا، كالتدليس بالعيب، كمخالفة الشرط، 

.  إف كاف قبؿ الدخكؿكالتغرير في المير

كقد اتفؽ الفقياء عمى أف جميع ىذه الحاالت ال يثبت فييا حؽ الفسخ إال بحكـ الحاكـ أك 
أف كؿ : القاضي، كذلؾ أف جميع ىذه المكاطف مما اختمؼ فييا الفقياء، كالقاعدة عند الفقياء

مكطف حصؿ فيو الخالؼ كخيار العيب ثبت فيو الفسخ بحكـ الحاكـ، أما ما اتفؽ عمى فسخو 
. كتزكج الرجؿ أختو مف الرضاعة مثالن فال يتكقؼ الفسخ عمى ذلؾ

ثـ إف جميع ىذه الحاالت تحتاج إلى نظر كاجتياد إلثبات استحقاؽ أصحابيا الفسخ، ككؿ 
. (1)مف الخصميف يتشبث بدليؿ فال ينقطع النزاع إال بفصؿ القاضي 

: إ بات التغرير

كسائؿ اإلثبات في الشريعة متعددة منيا اإلقرار كالشيادة كاليميف كالقرائف كغيرىا، كمنيا ما 
. ىك حجة اتفاقان، كمنيا ما ىك مختمؼ في حجيتو

                                                           

؛ (3/488)التاج كاإلكميؿ : ؛ المكاؽ(3/15)االختيار  : ؛ ابف مكدكد(2/336)بدائع الصنائع  : الكاساني (1)
: ؛ األنصارم(92-5/90)األـ : ؛ الشافعي(283-2/282)الشرح الكبير  : ؛ الدردير(2/239)حاشيتو : الدسكقي

: ؛ البيكتي(8/81، 7/579)المغني  : ؛ ابف قدامة(3/207)مغني المحتاج : ؛ الشربيني(3/177)أسنى المطالب  
 (. 5/99)كشاؼ القناع 
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فإذا أقر المدعى عميو بالتغرير سكاء بعيب أك إخالؼ شرط أك غيره مف أنكاع التغرير 
. فاإلقرار حجة شرعية تثبت بيا األحكاـ الشرعية، فيحكـ القاضي بمقتضى ىذا اإلقرار

فإف أنكر المدعى عميو لجأ القاضي إلى طرؽ اإلثبات األخرل مف شيادة أك بينة أك قرائف 
. أك االستعانة بأىؿ الخبرة

كمف أىـ ما يحتاج إلى إثباتو عند القضاء عيكب النكاح التي يفسخ بيا العقد، كما يتعمؽ 
 .طريقة إثباتيا تختمؼ باختالؼ نكعيابيا مف أمكر النساء مف بكارة كثيكبة كغيرىا، لكف 

فالعيكب التي يثبت بيا الخيار متنكعة ككثيرة منيا ما يككف ظاىران مشاىدان كالعيب في 
الكجو كالكفيف، كمنيا ما يككف خفيان تحت الثياب كعيكب الفرج، كمنيا ما يطمع عميو الرجاؿ 

كالنساء، كمنيا ما ال يطمع عميو إال النساء، كمنيا ما يمكف ألم أحد أف يشيد عميو، كمنيا ما 
. (1) إلثباتويحتاج ألىؿ الخبرة كاالختصاص 

 ما يحتاج فيو لشيادة أىؿ االختصاص :

بعض  العيكب تحتاج إلى شيادة أىؿ الخبرة كاالختصاص، كال يكفي فييا الشيادة العادية، 
كذلؾ لصعكبة تمييز العيب، كقد اتفؽ الفقياء عمى الرجكع إلى أىؿ الخبرة في مثؿ ىذه الحاالت، 

: كفيما يمي بعض النقكؿ عنيـ تؤكد ىذا األمر

. (2)" كالمرجع في ككنو عيبان أك ال ألىؿ الخبرة بذلؾ: "قاؿ الكماؿ ابف اليماـ

. (3)"كأما إف كاف ال يقؼ عميو إال األطباء كالبياطرة فإنو يثبت بقكليـ: "كقاؿ الكاساني

فإف كاف العيب مما ال يعممو إال أىؿ العمـ بو كاألمراض التي ال يعرؼ "كقاؿ الباجي 
 (4)"أسرارىا إال األطباء فال يقبؿ إال قكؿ أىؿ المعرفة بذلؾ

                                                           

 (. 41/26)قكؿ الخبير كحجيتو، أحد بحكث ندكة القضاء الشرعي في العصر الحاضر : عزايزة (1)
 (. 6/357)فتح القدير  : ابف اليماـ (2)
 (. 5/278)بدائع الصنائع  : الكاساني (3)
 (.  4/462) التاج كاإلكميؿ : المكاؽ (4)
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 (1)"إف قاؿ كاحد مف أىؿ المعرفة بالعيب أنو عيب ثبت الرد"كقاؿ النككم 

فإف اختمفا في كجكد العنة فاف كاف لممدعي بينة مف أىؿ الخبرة كالثقة "كقاؿ ابف مفمح 
. (2)"عمؿ بيا

 شيادة النساا فيما ال يطم  عميو غيرىف :

ذىب عامة أىؿ العمـ إلى قبكؿ شيادة النساء منفردات فيما ال يطمع عميو غيرىف مثؿ 
. (3)العيكب تحت الثياب كالبكارة كالثيكبة كغيرىا 

نما جاز ذلؾ ألف ىذه المكاضع مف العكرات التي ال يجكز لمرجاؿ االطالع عمييا، فجاز  كا 
ذىٍيفىةى فييا شيادة النساء لمضركرة، كقد استدلكا لما ذىبكا إليو بما ركم    أىفَّ النًَّبيَّ  ):  عىٍف حي

ازى شىيىادىةى اٍلقىاًبمىًة  . (4)(أىجى

.  (5 ) (أجاز شيادة القابمة )أنو  كباألثر الذم جاء عف عمي 

ال تجكز شيادة النساء كحدىف، إال عمى ما ال يطمع عميو إال   ):  قاؿ كعف ابف عمر
. (6)(ىف مف عكرات النساء، كما أشبو ذلؾ مف حمميف كحيضيف 

لكنيـ اختمفكا بعد ذلؾ في العدد الذم يشترط لشيادة النساء، فذىب الحنفية كالحنابمة في 
. (7)ذلؾ إلى جكاز شيادة المرأة الكاحدة لكف االثنتيف أكثؽ كأحكط 

                                                           

 . )3/149 )ركضة الطالبيف : النككم (1)
 (. 7/93 )المبدع : ابف مفمح (2)
؛ (8/227)ركضة الطالبيف : ؛ النككم(2/224)الفكاكو الدكاني: ؛ النفراكم(5/279)بدائع الصنائع : الكاساني (3)

 (. 1/71)الطرؽ الحكمية : ابف القيـ
، (100، ح4/232باب في المرأة تقتؿ إذا ارتدت، / كتاب عمر إلى أبي مكسى األشعرم)الدارقطني : أخرجو (4)

  (.2684 ح :1/535)إركاء الغميؿ : ضعيؼ، انظر: كقاؿ األلباني
 (.5/84)مصنفو / ابف أبي شيبة: أخرجو( 5)
 (.15425 ح: 8/333باب شيادة النساء في الحيض كالنفاس، / كتاب الشيادات)مصنفو / عبد الرزاؽ: أخرجو( 6)
 (. 6/350)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(4/209)تبييف الحقائؽ  : ؛ الزيمعي(5/279)بدائع الصنائع  : الكاساني (7)
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. (2)، أما الشافعية فقد اشترطكا شيادة أربع نسكة (1)كاشترط المالكية امرأتيف لمشيادة 

 دور القرائف في إ بات التغرير :

، أما في (3)كاقترانو بصاحبوشيء بغيره اؿ كصؿ :مفرد قرينة كىي في المغة: كالقرائف
. (4) كؿ أمارة ظاىرة تقارف شيئا خفيا فتدؿ عميو: االصطالح فالقرينة ىي

 بالقرائف ككذلؾ الصحابة رضكاف ا عمييـ، كأدلة الشرع كثيرة في ذلؾ، كقد عمؿ النبي 
: كأذكر منيا ما يختص بحديثي في اعتبارىا في إثبات العيكب كأمكر النساء، قاؿ جعفر بف محمد

 بامرأة قد تعمقت بشاب مف األنصار، ككانت تيكاه، فمما لـ يساعدىا أتي عمر بف الخطاب 
احتالت عميو، فأخذت بيضة فألقت صفارىا، كصبت البياض عمى ثكبيا كبيف فخذييا، ثـ جاءت 

، ىذا الرجؿ غمبني عمى نفسي، كفضحني في أىمي، كىذا أثر فعالو: إلى عمر صارخة، فقالت
: فيـ بعقكبة الشاب فجعؿ يستغيث، كيقكؿ، إف ببدنيا كثكبيا أثر المني: فسأؿ عمر النساء فقمف لو

يا أمير المؤمنيف، تثبت في أمرم، فكا ما أتيت فاحشة كما ىممت بيا، فمقد راكدتني عف نفسي 
ثـ دعا ، يا أبا الحسف ما ترل في أمرىما، فنظر عمي إلى ما عمى الثكب: فاعتصمت، فقاؿ عمر

بماء حار شديد الغمياف، فصب عمى الثكب فجمد ذلؾ البياض، ثـ أخذه كاشتمو كذاقو، فعرؼ طعـ 
. (5)(البيض كزجر المرأة، فاعترفت

كقد استعمؿ الفقياء بناءن عمى كاقعيـ بعض القرائف، كقرركا االستعانة بأىؿ الخبرة في 
حدكد ما كاف مكجكدان في زمانيـ، كنحف نستأنس بيذا في السماح لمطب بقكؿ كممتو في العيكب 
كاألمراض التي كاف النزاع فييا سابقان يحتاج إلى خطكات عديدة إلثباتيا، كقد بات اليكـ سيالن 

. إثبات مثؿ ىذا األمر مف خالؿ الفحكص الطبية كشيادة الخبراء مف أىؿ الطب

                                                           

 (. 2/224)الفكاكو الدكاني : ؛ النفراكم(497-3/490)التاج كاإلكميؿ : المكاؽ (1)
 (. 4/442)مغني المحتاج  : ؛ الشربيني(8/227)ركضة الطالبيف  : النككم (2)
 (. 13/331)لساف العرب  : ابف منظكر (3)
 (. 2/918)المدخؿ الفقيي العاـ : الزرقا (4)
 (. 1/44)الطرؽ الحكمية : ابف القيـ (5)
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: ومف تطبيقات ذلؾ

ما لك ادعى الزكج عدـ بكارة زكجتو بأف لـ ينزؿ منيا دـ في أكؿ جماع، فالحؿ الطبي أف  .1
يقـك الطبيب بفحص الفتاة بحضكر الزكج لتشخيص السبب، فربما يككف الغشاء مف النكع 
المطاطي الذم يتمدد كال يتمزؽ بسيكلة، أك تككف مخمكقة بال غشاء بكارة، ككال النكعيف 

، كقد تككف البكارة قد زالت حديثان بعد العقد فيثبت أنيا (1)مف أنكاع غشاء البكارة النادرة 
زالت بكطء الزكج، كبالتالي فإف الطب يستطيع أف يحدد سبب زكاؿ البكارة، كبناءن عمى 

. ذلؾ يحكـ القاضي
ثبات العنة أك نفييا،  .2 إذا ادعت الزكجة عنة الزكج فأنكر، فيعرض عمى األطباء لمنظر كا 

لكف في بعض الحاالت  يمكف إثبات العنة طبيان إذ قد يككف الزكج عنينان فعالن كيثبت الطب 
خالؼ ذلؾ لما يركنو مف أمكر مادية تثبت قدرتو عمى الجماع، كلعؿ ىناؾ مف العكارض 
األخرل النفسية أك غيرىا كسحر أك عيف ما يؤثر عمى الرجؿ فيفقده القدرة عمى الجماع، 
كمع استمرار المرأة بادعاء العنة فيمجأ القاضي حينئذ إلى القرائف كذلؾ بالنظر إلى حالة 
المرأة فإف كانت ما زالت بكران بعد ادعاء الزكج كصكلو إلييا ثبت صحة قكليا ألف كجكد 

ف كانت في األصؿ ثيبان قبؿ العقد (2)البكارة مف أقكل القرائف عمى عدـ كصكلو إلييا  ، كا 
أف المرأة إذا ادعت أف ): فيمكف معرفة ذلؾ بالقرائف أيضان، كمف ذلؾ ما ذكره الحنابمة

أخرج ماءؾ عمى : زكجيا عنيف، كأنكر ذلؾ كىي ثيب، فإنو يخمى معيا في بيت، كيقاؿ لو
، (3)(شيء، فإف ادعت أنو ليس بمني جعؿ عمى النار، فإف ذاب فيك مني، كبطؿ قكليا

. (4)كيستطيع الطب اليـك تحميؿ المني كالتأكد منو كمعرفة صاحبو 

                                                           

 : الدكرية الطبية العربية: غشاء البكارة (1)
 http: //www. arabmedmag. com/general/issue-31-03-2003/general03. Htm 
 
 (. 7/614)المغني  : ؛ ابف قدامة(4/298)فتح القدير : ؛ ابف اليماـ(2/323)بدائع الصنائع  : الكاساني (2)
 (. 1/44)الطرؽ الحكمية : ؛ ابف القيـ(7/615)المغني  : ابف قدامة (3)
 . http: //www. arabicobgyn. net/doc/semen. htm: الشبكة العربية لمنساء كالكالدة (4)
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ذا اختمؼ الزكجاف في كجكد العيب كأف يككف في جسـ أحد الزكجيف بياض فيشؾ ىؿ  .3 كا 
فالمرجع في ذلؾ ىك برص أـ بياؽ، أك يختمفكف في عالمات الجذاـ ىؿ ىك جذاـ أـ ال، 

. (1) األطباء، كعمى ضكء ما يقرركف يحكـ القاضي إلى أىؿ الخبرة مف
كمف العيكب ما لـ يكف ليا عالج في الماضي، لكف مع تطكر الطب اليـك بات العالج  .4

سيالن، كقد قرر الفقياء أف البرء مف العيب قبؿ اختيار الفسخ يسقط حؽ الفسخ، لذا فإذا 
كاف بالمرأة عيب مثالن كالرتؽ كطمبت التداكم كجب عمى الزكج الصبر عمييا المدة الالزمة 

لمعالج فإف انتيت المدة كلـ تشؼ المرأة ثبت لو حؽ الفسخ، ككذلؾ األمر في سائر 
. (2)العيكب كاألمراض التي ىناؾ احتماؿ لعالجيا كشفائيا 

: الخالصة

إف الفقياء القدامى قد حاكلكا كضع كسائؿ إلثبات العيكب كغيرىا مما يصعب إثباتو 
بالشيادة العادية بناءن عمى القرائف التي كانت متكافرة في كاقعيـ، كقرركا أيضان االستعانة بأىؿ 

االختصاص فيما ال يتقنو غيرىـ، لذا فإف خالفيـ في الماضي حكؿ بعض الكسائؿ أمكف اليـك 
.  قد تصؿ شيادتيـ إلى حد اليقيففخصصيف الذمتتالفيو بشيادة األطباء كالخبراء كالـ

                                                           

 (. 7/561)الشرح الكبير : ابف قدامة (1)
 (. 32-5/30)األـ  : ؛ الشافعي(3/489) التاج كاإلكميؿ: المكاؽ (2)



 

 

 

 

 

 انفصم انثانث
 آثار انتغرير عهى عقد اننكاح وانحقىق انًترتبة عهيه

وفيو مبح اف 

.  خيار الفسخ لمتغرير وأحكامو:المبحث األول

ػف أ ر التغرير عمى حقوؽ المتعاقدي:المبحث الثاني
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 المبحث األول

خيار الغدخ للتعرير وأحكامه 

اتفؽ الفقياء عمى أف عقد النكاح عقد الـز ألف مقاصده ال تتحقؽ إال بمزكمو فال يثبت فيو 
. (1)لما في ذلؾ مف الضرر عمى الزكجيف  خيار مجمس كال خيار شرط 

لكف الشارع الحكيـ أباح لمزكجيف في حالة حصكؿ الضرر كعدـ إمكانية استمرار العشرة 
بيف الزكجيف حؽ الطالؽ رفعان لمضرر، كفي بعض الحاالت أعطى الطرؼ المتضرر منيما حؽ 
الفسخ، كمف ىذه الحاالت الفسخ بسبب التغرير، كقد تكصمت في الفصؿ السابؽ إلى أف خيار 
الفسخ يثبت في حالة العيكب المنفرة كتخمؼ الكفاءة في الديف كمخالفة شرط مقصكد في العقد، 

. كالتغرير في المير، كفيما يمي بياف مفيـك الخيار كأحكامو

 مفيـو خيار الفسخ لمتغرير :
. (2)مف االختيار، كىك طمب خير األمريف : الخيار لغة -
ىو حؽ العاقد في فسخ العقد أو إمضائو لظيور مسوغ شرعي أو ": الخيار اصطالحان  -

 .(3) "بمقتضى اتفاؽ عقدي

. كىك تعريؼ شامؿ لجميع أنكاع الخيار

يدخؿ فيو ما ثبت الفسخ فيو بالشرع كالعيب كعدـ الكفاءة في : (مسوغ شرعي  )فقكلو 
. الديف كالتغرير بالمير

يدخؿ فيو الخيار الثابت بإخالؼ الشركط المتفؽ عمييا بيف : (اتفاؽ عقدي  )كقكلو 
. العاقديف

                                                           

 (. 2/126)قكاعد األحكاـ : ابف عبد السالـ (1)
 (. 1/201)معجـ لغة الفقياء : قمعجي (2)
 (. 32/134)المكسكعة الككيتية : كزارة األكقاؼ (3)
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 ؟ ىؿ يجب خيار الفسخ عمى الفور أـ عمى التراخي

إذا غرر أحد الزكجيف باآلخر فيؿ يجب لممغرر بو الخيار عمى الفكر أـ : صورة المسألة
عمى التراخي، أم ىؿ ييكتفى بعممو كسككتو مع اإلمكاف في إسقاط الخيار، أـ يجب أف تظير منو 

داللة عمى الرضا مف قكؿ أك فعؿ، كليس المقصكد ىنا أف الفسخ يككف عمى الفكر أك عمى التراخي 
. (1)بؿ المطالبة بو عند القاضي لما سبؽ مف اشتراط ثبكت التغرير عند القاضي حتى يحكـ بالفسخ

:  عمى التراخي إلى قكليفكاختمؼ الفقياء في خيار التغرير ىؿ ىك عمى الفكر أ

إف خيار التغرير عمى الفكر، فإذا أخر الفسخ بعد العمـ كاإلمكاف بطؿ خياره، : القوؿ األوؿ
ىذا إذا كاف الخيار لنقص كعيب أك فكات كفاءة، أما إف كاف لإلعسار بالمير فيك عمى التراخي 

ف كاف بعد الطمب فيك عمى الفكر، كذىب إليو الشافعية في الراجح  . (2)إف كاف قبؿ الطمب كا 

إف خيار التغرير عمى التراخي سكاء كاف بسبب عيب أك فكات شرط أك : القوؿ ال اني
تخمؼ الكفاءة، فال يسقط ما لـ يكجد منو ما يدؿ عمى الرضا مف قكؿ أك فعؿ، كذىب إليو الحنفية 

. (3)كالمالكية كالشافعية في قكؿ كالحنابمة في المعتمد عندىـ 

تعارض األقيسة فمف قاس العيب في النكاح عمى العيب في البيع جعمو : سبب الخالؼ
. عمى الفكر، كمف قاسو عمى القصاص جعمو عمى التراخي

: عرض األدلة والمناقشة

 :كقد استدلكا بأدلة مف القياس كالمعقكؿ :أدلة القوؿ األوؿ

 :األدلة مف القياس: أوالً 
                                                           

 (. 16/274)تكممة المجمكع  : المطيعي (1)
 (. 3/203)مغني المحتاج : ؛ الشربيني(16/274)تكممة المجمكع  : المطيعي (2)
؛ (16/274)تكممة المجمكع: ؛ المطيعي(1/524)الفتاكل اليندية: ؛ نظاـ(3/499)الدر المختار: الحصكفي (3)

؛ شرح منتيى (5/112)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(7/579)المغني: ؛ ابف قدامة(3/177)أسنى المطالب: األنصارم
 (. 272ص)فرؽ الزكاج : ؛ الخفيؼ(2/665)اإلرادات  
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 عمى خيار العيب في البيع؛ إذ إنو ال  خيار التغرير بالعيب كنحكه مما يعد نقصان قياس .1
. (1)يحتاج إلى نظر كتأمؿ ألنو عيب يظير بمجرد االطالع عميو 

بأنو قياس مع الفارؽ إذ أف العيب في البيع غير متحقؽ إذ قد يككف : اعترض عميو
المقصكد منو ماليتو أك خدمتو كىذا يحصؿ مع العيب، أما في النكاح فالمقصكد االستمتاع كىك 

 .(2)يفكت بذلؾ العيب 

 :األدلة مف القياس:  انياً 

استدلكا في خيار اإلعسار بالمير، بأف الخيار إذا كاف بعد طمب الفسخ مف القاضي كاف  .1
عمى الفكر ألف الضرر ال يتجدد كقد رضيت بإعساره، كلك كاف قبؿ طمب الفسخ مف 

. (3)القاضي كاف الخيار عمى التراخي ألف الطمب قد يؤخر لتكقع اليسار 

: أدلة القوؿ ال اني

ىما  م عمى خيار القصاص بجامع أف كؿحيث قاسكا خيار التغرير: كقد استدلكا بالقياس .1
شرع لدفع ضرر متحقؽ، كىذا يحتاج إلى نظر كتأمؿ، فمك جعؿ الخيار عمى الفكر فال 
نأمف مف أف يختار أحد الزكجيف الفسخ ثـ يندـ، فجعؿ الخيار عمى التراخي لينظر كال 

. (4)الزكجيف في أمرىما كيختارا إمضاء العقد أك فسخو 

: الرأي الراجح

: ما أراه راجحان ىك القكؿ الثاني القائؿ بأف خيار التغرير عمى التراخي، لألسباب التالية

إف األصؿ في عقد النكاح المزكـ، كالقكؿ بجعؿ الخيار عمى التراخي يتفؽ مع مقصد  .1
. الشارع في بقاء النكاح كاستمراره ال انقطاعو

                                                           

 (. 3/177)أسنى المطالب  : ؛ األنصارم(16/274)تكممة المجمكع  : المطيعي (1)
 (. 7/579)المغني  : ابف قدامة (2)
 (. 3/441)أسنى المطالب  : األنصارم (3)
 (. 5/112)كشاؼ القناع : البيكتي (4)
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إف القكؿ بجعؿ الخيار عمى التراخي ال يترتب عميو ضرر بالنسبة لمطرؼ اآلخر، إذ إنو  .2
كاف المتسبب األكؿ بإلحاؽ الضرر بالطرؼ المغرر بو أك السميـ مف العيب، بؿ في ىذا 

.  إمضاء العقدقمصمحة لو إذا اختار المغرر ب
إف حؽ الفسخ رخصة لمستحقو مف الزكجيف، كقد يحتاج مستحؽ ىذه الرخصة إلى التأمؿ  .3

. (1)كاالنتظار إلى بعض الكقت لمصمحة يراىا كىك أعرؼ بمصمحتو 
 كاألمكاؿ فركجإف عقد النكاح ليس كعقد البيع، ففي النكاح اطالع عمى العكرات كبذؿ لؿ .4

كبناء عالقات ىي أكبر مف مجرد عالقة بيف عاقديف، كالعالقة الزكجية ليست سمعة تباع 
كتشترل بؿ ىي مسألة مصيرية تحتاج إلى نظر كتأمؿ، فإذا جعؿ الخيار عمى التراخي 

كاف في ذلؾ إعطاء فرصة ليذه العالقة لتنجح كتستمر، كفي ىذا مصمحة لمعقد بإمضائو 
. كتصحيحو، أك كاف الفسخ بال ندـ ألنو كاف بعد نظر كتأمؿ

 نوع الفرقة في خيار التغرير: 
: تحرير محؿ النزاع

ر الفقياء ثبكت حؽ الفسخ في بعض أنكاع التغرير عمى خالؼ بينيـ سبؽ بيانو، لكنيـ   قرَّ
بعد تقريرىـ جكاز التفريؽ بيف الزكجيف بسبب التغرير، اختمفكا في نكع ىذه الفرقة، ىؿ ىي 

: فسخ أك طالؽ؛ عمى ثالثة أقكاؿ
. (2) ، كقاؿ بو الشافعية كالحنابمة الفرقة فسخ في جميع أنكاع التغرير إف:القوؿ األوؿ
. (3) ، كقاؿ بو المالكية الفرقة طالؽ بائف في جميع أنكاع التغرير إف:القوؿ ال اني
 الفرقة فسخ إف كانت بسبب التغرير في الكفاءة، كطالؽ بائف إف كانت  إف:القوؿ ال الث

أما اإلعسار بالمير فإنيـ ال يقكلكف بجكاز الفسخ كىك قكؿ الحنفية، بسبب التغرير بالعيب، 
 .(4)فيو 

                                                           

 (. 9/55)المفصؿ : زيداف (1)
 (. 5/113)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(7/592)المغني  : ؛ ابف قدامة(3/444)مغني المحتاج : الشربيني (2)
 (.2/300)حاشيتو:  الدسكقي (3)
 (.  3/590)حاشيتو  : ؛ ابف عابديف(3/100)االختيار : ابف مكدكد (4)
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 :عرض األدلة

 :أدلة القوؿ األوؿ

استدؿ القائمكف بأف الفرقة بسبب التغرير فسخ بأف الطالؽ ال يككف إال بمفظ الرجؿ 
كاختياره، أما فرقة التغرير فإنيا ال تككف إال بحكـ القاضي كقد تستقؿ بيا المرأة بعد ثبكتو عند 

 .(1)القاضي فيككف فسخان ال طالقان 

 :أدلة القوؿ ال اني

استدؿ المالكية عمى أف الفرقة طالؽ بائف بأف فعؿ القاضي يضاؼ إلى الزكج فكأنو طمقيا 
نما جعؿ بائنان ألف المقصكد منو دفع الضرر عف المرأة كال يحصؿ ذلؾ إال بالطالؽ  بنفسو، كا 

 .(2)البائف 

 :أدلة القوؿ ال الث

استدؿ الحنفية عمى أف الفرقة فسخ في الكفاءة بأف الطالؽ تصرؼ في النكاح، كىذا فسخ 
، (3)ألصؿ النكاح؛ كألف الفسخ يككف طالقان إذا فعمو القاضي نيابة عف الزكج كىذا ليس كذلؾ

 .كدليميـ في الفسخ بسبب العيب ىك ذاتو دليؿ المالكية

:  الرأي الراجح

: لييتبيف لي رجحاف القكؿ بأف الفرقة بسبب التغرير فسخ ال طالؽ، لما م

. قد تككف باختيار المرأة، كالطالؽ ال يككف إال باختيار الرجؿبسبب التغرير إف الفرقة  .1
 .اختالؼ األحكاـ المترتبة عمى الفسخ عف األحكاـ المترتبة عمى الطالؽ .2

 

                                                           

 (. 7/592)المغني  : ابف قدامة (1)
 (. 2/299)حاشيتو: الدسكقي(2)
 (.3/590)حاشيتو  : ؛ ابف عابديف(3/100)االختيار : ابف مكدكد(3)
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: أ ر الخالؼ في بعض الفروع

:  الفركع التاليةيظير أثر ىذا الخالؼ في

 طالقان قالكا بأنو ينقص اال، فالذيف اعتبركهك  مف عدد الطالؽ أفرقة الطالؽاحتساب  .1
. (1)الطمقات الثالث فال يبقى لمزكج سكل طمقتيف إف أرادا العكدة بعقد جديد 

كالذيف قالكا بأف الفرقة فسخ قالكا بأنيا ال تنقص عدد الطالؽ كتبقى لمرجؿ ثالث طمقات إف 
. (2)أراد العكدة لزكجتو بعقد جديد 

في حالة اعتبار الفرقة فسخان فإنيا ال تتـ إال بحكـ القاضي كقد تستقؿ بو المرأة بعد ثبكت  .2
. (3)حقيا لدل القاضي 

ال طمؽ  أما مف اعتبر الفرقة طالقان قاؿ بأف القاضي يأمر الزكج بالطالؽ فإف طمؽ فبيا، كا 
. (4)القاضي عميو 

  عمى التأبيد أـ عمى التأقيتبعد الفسخ الفرقة: 
: تحرير محؿ النزاع

ر الفقياء جكاز الفسخ في بعض أنكاع التغرير، اختمفكا ىؿ الفرقة بعد الفسخ   بعد أف قرى
 مؤبدة فال يجكز الرجكع لمزكجيف بعقد جديد، أك ىي مؤقتة فيجكز ليما العكدة بعقد جديد؟

: اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف

أنيا غير مؤبدة، كليما العكدة إلى الزكجية ثانية بعقد جديد، كذىب إليو : القوؿ األوؿ
. (5)الجميكر 

                                                           

 (. 283-2/282)الشرح الكبير  : الدردير(1)
 (. 7/592)المغني  : ابف قدامة(2)
 (. 7/592)المغني  : ابف قدامة(3)
 (. 283-2/282)الشرح الكبير  : ؛ الدردير(4/194)البحر الرائؽ : ابف نجيـ (4)
 (. 7/605)المغني : ؛ ابف قدامة(4/196)البحر الرائؽ : ابف نجيـ (5)
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. (1)أنيا مؤبدة، كذىب إلى ىذا القكؿ أبك بكر مف الحنابمة : القوؿ ال اني

لزكجيا االختالؼ في القياس، فمف قاس الفرقة بالتغرير عمى فرقة المعتقة : سبب الخالؼ
 .أجاز العكدة، كمف قاسيا عمى المعاف لـ يجز ذلؾالعبد بعد إعتاقيا 

 :عرض األدلة والمناقشة

: أدلة القوؿ األوؿ

 خيار الفرقة بالتغرير عمى خيار فرقة المعتقة تحت العبد، إذ حيث قاسكا: كاستدلكا بالقياس
 .(2)يجكز ليا بعد اختيار الفرقة أف تعكد لزكجيا بعقد جديد 

: أدلة القوؿ ال اني

ىما تثبتاف بحكـ مفرقة التغرير عمى فرقة المعاف بجامع أف كمتحيث قاسكا : كاستدلكا بالقياس
. (3)الحاكـ، فيحـر النكاح بيما إلى األبد 

بأنو قياس مع الفارؽ، إذ إف فرقة المعاف تحصؿ بمعاف الزكجيف قبؿ تفريؽ : اعترض عمييـ
ـي االستمرار في  رِّ الحاكـ، أما الفرقة بسبب التغرير فال تحصؿ إال بتفريؽ الحاكـ، كألف المعاف ييحى
النكاح، فيمنع ابتداءه مف جديد، كيكجب الفرقة مف غير خيار، أما في حالة التغرير فمممغرر بو 

الحؽ في فسخ النكاح أك إمضائو، فإف رضي كلـ يختر الفسخ جاز، ككؿ ىذه الفركؽ تبطؿ القياس 
. (4)الذم ذكركه 

ما أراه راجحان ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ مف جكاز الرجكع إلى عقد : الترجيح
: الزكجية بنكاح جديد، لما يمي

                                                           

 (. 7/605)المغني : ابف قدامة (1)
 (. 7/605)المغني : ؛ ابف قدامة(4/196)البحر الرائؽ : ابف نجيـ(2)
 (. 7/605)المغني  : ابف قدامة(3)
 (. 7/605)المغني  : ابف قدامة (4)
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إف الشارع لـ يمنع الرجكع في أم عقد ناتج عف الفسخ إال في المعاف لما لو مف أحكاـ  .1
. خاصة فال يقاس التفريؽ لمتغرير عميو

إف في القكؿ بعدـ تأبيد فرقة التغرير إعطاء فرصة جديدة لمزكجيف إلعادة عقد الزكجية،  .2
خاصة مع عدـ كجكد نص عمى تأبيد الفرقة فيبقى الحكـ عمى عمكمو في جميع أنكاع 

 .الفرقة إال ما كرد فيو نص
 
 يسقط خيار التغرير أك ينتيي بإحدل الحاالت التالية :سقوط الخيار وانتياؤه: 
إمضاء العقد مف قبؿ الطرؼ المغرر بو، كقد بينت سابقان الخالؼ في خيار الفسخ بالتغرير  .1

 قالكا ىك عمى الفكر ينتيي عندىـ الخيار ف عمى التراخي، فالذمكىؿ ىك عمى الفكر أ
بمجرد العمـ بالتغرير فإذا سكت كلـ يختر الفسخ سقط خياره، أما القائمكف بأف الخيار عمى 

أسقطت الفسخ أك : التراخي فال ينتيي الخيار إال بما يدؿ عمى الرضا مف قكؿ، كقكلو
ككطء إذا كاف الخيار لمزكج ألنو يدؿ عمى رغبة فييا، أك تمكيف مف : رضيت، أك فعؿ

كطء إذا كاف الخيار لممرأة ألنو دليؿ رغبتيا فيو، إال امرأة العنيف فإف إسقاط خيارىا ال 
 كيككف إال بالقكؿ الصريح ال بتمكينيا مف الكطء، ألنو كاجب عمييا لتعمـ ىؿ زالت عنتو أ

ف لـ يرض كلـ  ال؟، فإف أمضى الطرؼ المغرر بو العقد ثبت فيو أحكاـ العقد الصحيح، كا 
. (1)يجزه ترتب عميو أحكاـ الفسخ

، سقط حقو في الفسخالطالؽ قبؿ العمـ بالعيب، فإذا طمقيا ثـ عمـ أحدىما أف باآلخر عيبان  .2
ف لـ تكف مدخكالن بيا فعميو نصؼ  فإذا كانت مدخكالن بيا ثبت ليا المير المسمى، كا 

الصداؽ، ألف الفرقة قد حصمت بالطالؽ، فيترتب عمييا أحكاـ الطالؽ ال الفسخ، كال يرجع 
. (2)بالصداؽ عمى أحد ألنو رضي بالتزامو بالطالؽ 

                                                           

أسنى المطالب : ؛ األنصارم(293-16/286)تكممة المجمكع : ؛ المطيعي(92-5/90)األـ : الشافعي (1)
 (. 5/113)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(7/579)المغني : ؛ ابف قدامة(3/177)
 (. 5/114)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(3/177)أسنى المطالب : األنصارم (2)
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المكت قبؿ العمـ بالعيب، فإذا مات أحد الزكجيف أك ماتا معان، ثـ ظير مكجب لمفسخ  .3
 ؛ يرجع بو الزكج أك كرثتو عمى أحدالفممزكجة الصداؽ كامالن سكاء دخؿ بيا أـ لـ يدخؿ، ك

ألف سبب الرجكع الفسخ كىنا لـ يكجد، كيثبت اإلرث بينيما، كال رجكع لكرثة السميـ عمى 
. (1)كرثة المعيب، لتفريط السميـ في الفحص عف حاؿ المعيب 

البرء مف العيب قبؿ العمـ بو أك قبؿ اختيار الطرؼ السميـ، فإف برأ المعيب مف العيب أك  .4
. (2)زاؿ العيب قبؿ الفسخ فال يثبت لمطرؼ اآلخر خيار الفسخ لزكاؿ سببو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-16/286)تكممة المجمكع : ؛ المطيعي(92-5/90)األـ : ؛ الشافعي(291-2/285)الشرح الكبير : الدردير (1)
 (. 5/114)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(7/585)المغني : ؛ ابف قدامة(3/177)أسنى المطالب : ؛ األنصارم(293

 (. 5/112)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(3/177)أسنى المطالب : األنصارم (2)
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 المبحث الثاني

 أثر التعرير على حػوق المتطاقدين 

ثاره الخاصة بو، لكف اآلثار تختمؼ في حالة انتيائو آعند انتياء عقد النكاح تترتب عميو 
بالطالؽ أك انتيائو بالفسخ، ثـ إف أحكاـ الفسخ تختمؼ مف حيث سببو، فالفسخ بسبب التغرير 

يختمؼ في بعض التفاصيؿ عف الفسخ بسبب آخر، كفيما يمي بياف األحكاـ المتعمقة بالفسخ بسبب 
. التغرير، كأثرىا عمى حقكؽ المتعاقديف

: األحكاـ المتعمقة بالمير: أوال

كاستدلكا عمى ذلؾ ، (1)اتفؽ الفقياء عمى أف الفسخ إذا حصؿ قبؿ الدخكؿ فال مير لمزكجة 
: بما يمي

ف كاف الزكج ىك الغار فيي  .1 إف الفسخ إذا كاف مف قبميا بأف كانت ىي الغارة فبسببيا، كا 
. (2)المختارة لمفسخ 

إف شأف الفسخ ترادُّ العكضيف فالعكض األكؿ ىك المير، كالعكض الثاني ىك البضع، فإذا  .2
. (3)لـ تسمـ الزكجة نفسيا ليستكفي الزكج عكضو لـ يثبت ليا عكضيا كىك المير 

إف الفسخ ىك رفع لمعقد مف أصمو كجعمو كأف لـ يكف، لذا ال يثبت لممرأة فيو شيء ما  .3
. (4)دامت غير مدخكؿ بيا 

أما إف كاف الفسخ بعد الدخكؿ، كتحققت شرائط ثبكتو فيثبت لمزكجة المير كامالن باتفاؽ 

                                                           

: ؛ الماكردم(92-5/90)األـ : ؛ الشافعي(2/285)الشرح الكبير : ؛ الدردير(3/491)التاج كاإلكميؿ : المكاؽ (1)
: ؛ البيكتي(7/579)المغني : ؛ ابف قدامة(293-16/289)تكممة المجمكع : ؛ المطيعي(9/147)الحاكم الكبير
 (. 5/113)كشاؼ القناع 

 (. 306-1/305)النتؼ في الفتاكل : السغدم (2)
 (. 3/177)أسنى المطالب  : األنصارم (3)
 (. 5/131)مطالب أكلي النيى : ؛ الرحيباني(2/291)بدائع الصنائع  : الكاساني (4)
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: ، كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة كالمعقكؿ(1)العمماء 

اًئشىةى ؼ: أما السنة .1 َأيُّرَما اْمرََأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر  ): قىاؿى   أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  رضي ا عنياعىٍف عى
ِإْذِف َوِليِّنَيا َفِنَكاُحَيا  َباِطٌؿ َفِنَكاُحَيا َباِطٌؿ َفِنَكاُحَيا َباِطٌؿ َفِإْف َدَخَؿ ِبَيا َفَمَيا اْلَمْيُر ِبَما 

. (2) (اْسَتَحؿَّن ِمْف َفْرِجَيا 

 أثبت المير لممرأة باستحالؿ منفعة البضع، فإذا استكفى الرجؿ إف النبي : وجو الداللة
. المنفعة ثبت المير لممرأة

 
: ودليؿ المعقوؿ

إف العقد مع الفسخ بسبب التغرير ىك عقد صحيح قد استكفى أركانو كشركطو، فتترتب  .1
.  كامالن بعد الدخكؿعميو أحكاـ الصحة، كمنيا كجكب المير

إف المير يجب بالعقد، كيتأكد بالدخكؿ، فإذا حدث فسخ بعد الدخكؿ لـ يسقط المير، كما  .2
. (3)لك طرأ عيب بعد الدخكؿ 

كبعد اتفاؽ العمماء عمى ثبكت المير حقان لمزكجة، اختمفكا ىؿ يثبت ليا مير المثؿ أـ 
: المير المسمى، كقبؿ ذكر الخالؼ سأبيف المقصكد بمير المثؿ كالمير المسمى

 .(4) "ةالقدر الذي يرغب بو في أم اؿ الزوج" فيك: أما مير المثؿ

كيعتبر فيو بقريبات المرأة كنساء بمدىا، كأضاؼ بعض الفقياء أيضان اعتبار الشباب كالبكارة 
. (5)كالثيكبة كالجماؿ كالديف كالنسب 

                                                           

: ؛ ابف قدامة(293-16/286)تكممة المجمكع  : ؛ المطيعي(2/286)حاشيتو : ؛ الدسكقي(2/291)بدائع الصنائع  : الكاساني (1)
 (. 7/579)المغني 

إركاء الغميؿ : كصححو األلباني، انظر(1102، ح 3/407باب ال نكاح اال بكلي، / كتاب النكاح) سننو / الترمذم: أخرجو (2)
(6/243 .) 
 (. 5/113)كشاؼ القناع : البيكتي (3)
  (.5/608)ركضة الطالبيف  : المطيعي (4)
؛ (135ص)القكانيف الفقيية : ؛ ابف جزم(90-2/89)كفاية الطالب : ؛ أبك الحسف المالكي(2/278)بدائع الصنائع  : الكاساني (5)

 (. 160-5/159)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(3/232)مغني المحتاج: الشربيني
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العوض المسمى في عقد النكاح، والمسمى بعده لمف لـ يسـ ليا " ىك: كالمير المسمى
 .(1)"فيو

: كقد اختمؼ الفقياء في الفسخ بعد الدخكؿ ىؿ يجب بو مير المثؿ أـ المسمى، إلى قكليف

يجب فيو المير المسمى، كىك قكؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية في مقابؿ :  األوؿقوؿاؿ
. (2)األصح كالحنابمة في األصح 

. (3)يجب فيو مير المثؿ، كىك قكؿ الشافعية في األصح، كالحنابمة في ركاية:  ال انيقوؿاؿ

: سبب الخالؼ

ف الفسخ يرفع العقد إىؿ الفسخ رفع لمعقد مف حيف الفسخ أـ مف ابتداء العقد؟، فمف قاؿ 
ف الفسخ يرفع العقد مف ابتداء العقد أثبت ليا إمف حيف الفسخ أثبت ليا المير المسمى، كمف قاؿ 

. مير المثؿ

: عرض األدلة والمناقشة

 :كاستدلكا بأدلة مف القياس كالمعقكؿ :أدلة القوؿ األوؿ

: األدلة مف القياس: أوالً 

ىما كقعا إثر نكاح صحيح، كبالطالؽ يثبت المير مقياس الفسخ عمى الطالؽ بجامع أف كؿ .1
. (4)المسمى ككذلؾ الفسخ 

                                                           

 (. 5/173)مطالب أكلي النيى  : الرحيباني (1)
حاشيتو : ؛ الدسكقي(3/491)التاج كاإلكميؿ : ؛ المكاؽ(306-1/305)النتؼ في الفتاكل  : السغدم (2)
؛ (9/147)الحاكم الكبير  : ؛ الماكردم(92-5/90)األـ  : ؛ الشافعي(2/285)الشرح الكبير : ؛ الدردير(2/286)

 (. 5/113)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(7/580)المغني  : ؛ ابف قدامة(16/289)تكممة المجمكع : المطيعي
 (. 7/580)المغني  : ؛ ابف قدامة(16/289)تكممة المجمكع  : ؛ المطيعي(92-5/90)األـ : الشافعي (3)
 (. 5/113)كشاؼ القناع : البيكتي (4)
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قياس خيار الفسخ لمتغرير عمى خيار الفسخ لمزكجة المعتقة تحت العبد إذ باختيارىا الفسخ  .2
. (1)يجب ليا المير المسمى ككذلؾ ىنا 

: األدلة مف المعقوؿ:  انياً 

إف عقد النكاح الذم دخمو التغرير ىك عقد صحيح قد اكتممت أركانو كشركطو، كيترتب  .1
عميو ما يترتب عمى العقد الصحيح مف حصكؿ اإلحصاف بو كاإلباحة لمزكج األكؿ، كقد 

حصؿ فيو الدخكؿ فيترتب عميو ما يترتب عمى العقد الصحيح مف كجكب المير 
 .(2)المسمى

 :كقد استدلكا بأدلة مف المعقكؿ، كىي كالتالي :أدلة القوؿ ال اني

إف الزكج إنما بذؿ المير المسمى مقابؿ التمتع بسميمة مف العيكب أك مقابؿ تحقؽ ما  .1
اشترطو مف شركط فإذا لـ يتحقؽ لو ما أراد فكأف العقد جرل بال تسمية، فيثبت لمزكجة 

. مير المثؿ
إف الفسخ مبني عمى أساس رجكع كؿ مف العاقديف إلى عيف حقو أك إلى بدلو إف تمؼ،  .2

فيرجع الزكج إلى عيف حقو كىك المير المسمى، كترجع الزكجة إلى بدؿ حقيا كىك مير 
. (3)مثميا لفكات حقيا بالدخكؿ 

، لذا (4)بأف الفسخ يثبت حكمو مف حيف كقكعو ك ال أثر لو عمى الماضي : اعترض عمييـ
 .يثبت فيو جميع األحكاـ الثابتة بالعقد كمف ذلؾ المير المسمى

: الترجيح

مع عدـ كجكد دليؿ نقمي  منيـ كجاىتو، قكؿ، فإنني أرل أف لكؿ قكاؿبعد عرض أدلة األ
: لذا فقد جمعت بيف القكليف، كذلؾ كالتالييؤيد ما ذىب إليو أم منيما؛ 

                                                           

 (. 7/580)المغني  : ابف قدامة (1)
 (. 7/580) المغني  : ابف قدامة (2)
 (. 3/177)أسنى المطالب  : األنصارم (3)
 (. 1/52)القكاعد : ابف رجب (4)
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إذا كانت الزكجة ىي الغارة أك أكلياؤىا ترد إلى مير مثميا بشرط أال يككف أكثر مف 
المسمى، كذلؾ ألف التغرير جاء مف قبميا فال يؤخذ الزكج بجريرتيا، كال يجبر عمى دفع المسمى 

. لعدـ سالمة العكض الذم بذؿ ألجمو المير

ذا كاف الزكج ىك الغار ثبت لمزكجة المير المسمى في العقد بشرط أال يككف أقؿ مف    كا 
. مير مثميا، ألف الفسخ جاء مف قبمو أك بسببو فال تؤخذ ىي بجريرتو فيثبت ليا ما سمى مف مير

: حكـ المير في حالة مف ال يتصور وطؤه

إذا دخؿ بيا مف يتصكر ، عند فسخ العقدلمزكجة اتفؽ الفقياء عمى ثبكت المير كامالن 
لكنيـ اختمفكا في ثبكت المير في ، (1)كطؤه مف أصحاب العيكب كالمجذـك كالمجنكف كاألبرص 

: حالة مف ال يتصكر كطؤه كالمجبكب كالعنيف كالخصي، إلى ثالثة مذاىب

. (2)يجب ليا المير كامالن، كذىب إليو الحنفية كالحنابمة :  األوؿقوؿاؿ

ال يجب ليا المير، إال إذا انتيت مدة األجؿ أك العالج فيجب ليا المير :  ال انيقوؿاؿ
. (3)كامالن، أما إف حصؿ طالؽ قبؿ انقضاء األجؿ فيجب ليا نصؼ المير، كذىب إليو المالكية 

إذا استمتع بيا كقالت لـ يصبني فال يجب ليا إال نصؼ المير، كذىب إليو : القوؿ ال الث
. (4)الشافعية 

 ىؿإف خالؼ الفقياء في المسألة مبني عمى خالفيـ في الخمكة الصحيحة : سبب الخالؼ
 ال؟، أما الحنفية كالحنابمة فيركف أف الخمكة الصحيحة ك أمير كيثبت بيا اؿالدخكؿتقـك مقاـ 

                                                           

-16/286)تكممة المجمكع  : المطيعي؛ (2/286)حاشيتو : ؛ الدسكقي(2/291)بدائع الصنائع  : الكاساني(1)
 (. 7/579)المغني : ؛ ابف قدامة(293

 (. 8/201)اإلنصاؼ : ؛ المرداكم(4/130)فتح القدير  : ابف اليماـ (2)
 (. 3/241)شرح مختصر خميؿ : الخرشي (3)
 (. 5/41)األـ  : الشافعي (4)
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كالدخكؿ، كأما المالكية  فال يثبت عندىـ المير بالخمكة إال إذا طاؿ المقاـ، كأما الشافعية فيركف أف 
. (1)الخمكة ال تقـك مقاـ الدخكؿ 

: عرض األدلة

. كقد استدلكا بأدلة مف السنة كاألثر كالقياس كالمعقكؿ: أدلة القوؿ األوؿ

: األدلة مف السنة: أوالً 

كَّجى اٍمرىأىةن ًمٍف بىفً  أىفَّ رىسيكؿى اً : " عف زيد بف كعب .1 عى   متىزى مىٍييىا كىكىضى ؿى عى ، فىمىمَّا دىخى  ًغفىارو
ًف اٍلًفرىاًش، ثيَـّ قىاؿى  ازى عى رى ًبكىٍشًحيىا بىيىاضان، فىاٍنحى مىى اٍلًفرىاًش، أىٍبصى قىعىدى عى ُخِذي َعَمْيِؾ ): ثىٍكبىوي، كى

ٍذ ًممَّا آتىاىىا شىٍيئان ،(ِ َياَبؾِ  ـٍ يىٍأخي لى . (2)" كى

أثبت لممرأة المير كامالن بالخمكة مف غير دخكؿ، ككذلؾ العنيف     إف النبي: وجو الداللة
. إذا خال بامرأتو كلـ يدخؿ بيا ثبت ليا المير كامالن 

: مف كجييف: اعترض عمييـ

، كالحديث الضعيؼ ال يؤخذ بو في (3) إف الحديث إسناده ضعيؼ جدان : الوجو األوؿ
. األحكاـ الشرعية

عمى فرض التسميـ بصحة الحديث، فإف الخمكة تثبت المير في حالة الرجؿ : الوجو ال اني
السميـ القادر عمى الجماع إذ الخمكة حينئذ مظنة الجماع، كال يمكف إثباتو إال بيا، أما مف ال 

 .يتصكر كطؤه فال تقاـ خمكتو مقاـ الدخكؿ ألف الدخكؿ منو غير متصكر

 

                                                           

؛ ابف (3/225)مغني المحتاج : ؛ الشربيني(4/375)الذخيرة : ؛ القرافي(2/289)بدائع الصنائع  : الكاساني (1)
 (. 8/62)المغني  : قدامة

 (. 6/326)إركاء الغميؿ : ضعيؼ جدان، انظر: مسنده، كقاؿ األلباني/ أحمد: أخرجو (2)
 (.6/326)إركاء الغميؿ :  األلباني(3)
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: األدلة مف األ ر:  انياً 

، لىيىا  : "   قاؿ عمر: عف حماد عف إبراىيـ قاؿ ـٍ اءى اٍلعىٍجزي ًمٍف ًقبىًمكي ا ذىٍنبيييفَّ ًإٍف جى مى
دىاؽي كىاًمالن، كىاٍلًعدَّةي كىاًممىةن  . (1)  "الصَّ

قد استنكر عمى األزكاج عدـ أداء ميكر زكجاتيـ في حاؿ   إف عمر : وجو الداللة
. (2)عجزىـ عف الكطء، مبينان أف الزكجة قد سممت نفسيا، فعمى الزكج في المقابؿ بذؿ المير 

. األدلة مف القياس:  ال اً 

قياس العنيف عمى الزكج الصحيح، بجامع حصكؿ الخمكة في كمييما إذ الخمكة مف الزكج 
. (3)الصحيح تثبت المير فكذلؾ  العنيف 

. األدلة مف المعقوؿ: رابعاً 

بأف خمكة العنيف صحيحة، إذ ال يمكف أف نقؼ عمى حقيقة العنة لجكاز أف يمتنع : قالكا
. (4)الرجؿ عف الكطء اختياران كتعنتان 

: أدلة القوؿ ال اني

استدلكا عمى كجكب المير كامالن بانتياء سنة األجؿ بأف الزكج قد تمذذ بيا كطاؿ مقامو 

 .(6) فيثبت ليا المير كامالن  (5)معيا كأخمؽ شكرتيا 

 
                                                           

، 7/265أغمؽ الباب كأرخى الستر فقد كجب الصداؽ، : مف قاؿ/ كتاب النكاح)السنف الكبرل/ البييقي: أخرجو (1)
 (. 14263ح 
 (. 1/206)العناية شرح اليداية : البابرتي (2)
 (. 8/201)اإلنصاؼ : المرداكم (3)
 (. 3/334)اليداية : المرغيناني (4)
 (. 1/430)جكاىر اإلكميؿ : الجماع، اآلبي: بفتح الشيف كسككف الكاك متاع البيت، كبضـ الشيف: الشكرة (5)
 (. 3/241)شرح مختصر خميؿ : الخرشي (6)
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: أدلة القوؿ ال الث

َٖ ﴿ :قكلو تعالى: كدليميـ مف القرآف ََٔقِد َفَسِضُتِي َلُّ  َٖ ُِ ُِ َتَىٗسٕ َِ َقِبِن َأ َٖ ٔو ُِ ُِ َطمَِّكُتُىٕ َِٔإ

ّٛ َفٍِٔصُف َوا َفَسِضُتِي  .(1) ﴾َفِسَٖض

 المير يثبت بالدخكؿ، كال دخكؿ ىنا فال يثبت ليا إال نصؼ المير  قالكا بأف:وجو الداللة
 .(2)كغير المدخكؿ بيا

: الترجيح

بعد عرض األدلة يتبيف لي رجحاف ما ذىب إليو الشافعي مف عدـ كجكب المير كامالن، 
 :لألسباب التالية

ف المير ال يثبت إال بالدخكؿ، أما الخمكة فيثبت بيا المير ألنيا مظنة الدخكؿ فإذا كاف إ .1
الدخكؿ غير متصكر فال يثبت ليا إال نصؼ المير في حالة الطالؽ، كال شيء ليا في 

 .حالة فسخ النكاح
عدـ ثبكت األدلة النقمية التي استدؿ بيا الفريؽ األكؿ، فيبقى الحكـ األصمي، كىك عدـ  .2

 .ثبكت المير كامالن إال بالدخكؿ
: حكـ المير عند تخمؼ الشرط عند الحنفية

سبؽ أف بينت أف الحنفية ال يقكلكف بفسخ النكاح بتخمؼ الشركط، فيعتبركف النكاح 
صحيحان كالشركط الغية، لكف ىذه الشركط تؤثر عمى العقد في حالة كاحدة، كذلؾ فيما إذا زاد 

المير عف مير المثؿ عند االشتراط في العقد، فإف كاف قد دفع مير بكر مثالن فاستباف لو أنيا ثيب 
بعد العقد، فمو أف يسترد ما دفعو زائدان عمى مير مثميا ألنو قابؿ الزيادة بما ىك مرغكب فيو كقد 

. (3)فات، فال يجب بما قكبؿ بو 

                                                           

 (.237)جزء اآلية : البقرة( 1)
 (5/41)األـ  : الشافعي (2)
 (. 3/126)حاشيتو : ابف عابديف (3)
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ذا سمى الزكج لزكجتو ميران عمى شرط معيف ثـ سمى ليا ميران آخر إف أخمفت ذلؾ    كا 
الشرط كأف يشترط ليا ألؼ دينار إف كانت متعممة، كخمسمائة إف كانت غير متعممة، ثبت ليا ما 

 .(1)سمى ليا في  الحالتيف عمى األصح عند الحنفية 

 

: رجوع المغرور عمى مف غره:  انياً 

 كؿ عندقبؿ بياف حكـ الرجكع بالمير عمى الغار، سأبيف أنكاع الغار، كصفة التغرير الكاقع 
: منيـ

باعتباره أحد طرفي العقد، كجميع صكر التغرير المذككرة في البحث يمكف أف تقع : الزوج .1
. منو

كالمقصكد بو األقرب إلييا مف عصبتيا كأب كابف كأخ يتكلى عقد : ولي الزوجة الخاص .2
. نكاحيا

ف كانت ال تتكلى العقد عند الجميكر، كلكنيا قد تحضر مجمس العقد مع كلييا، : الزوجة .3 كا 
فإذا كتمت العيب كانت غارة، أك قد تكىـ كلييا بأف الزكج يعمـ بالعيب، كفي حالة التغرير 

. مف الزكجة يشترط البمكغ كالعقؿ ألف الطفمة كالمجنكنة ال يتصكر منيما تغرير
كىك شخص أجنبي عف الزكجة كالزكج، كيتكلى العقد بكالية عامة إما : الولي غير الخاص .4

. كالسمطاف كالقاضي، أك كالية الككالة كككيؿ الزكجة أك الكلي أك الزكج: كالية اإلسالـ
 فقد يغر األجنبي أحد الزكجيف بإخباره بصفة ما  غير مكجكدة في: أجنبي لـ يتوؿ العقد .5

. (2) ق، أك نفيو لعيبالطرؼ اآلخر

كقد بينت سابقان أف الفقياء قد اتفقكا عمى ثبكت المير لممرأة في حالة فسخ العقد لمتغرير، 
: قكليفكلكنيـ اختمفكا في رجكع الزكج بالمير عمى مف غره عمى 

                                                           

 (. 3/352)فتح القدير : ابف اليماـ (1)
 . (291-2/285)الشرح الكبير : الدردير (2)
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 (1) كالشافعي في الجديد،ال يرجع الزكج عمى مف غره، كذىب إليو أبك حنيفة:  األوؿقوؿاؿ

. (2)أف الزكج يرجع عمى مف غره، كبو قاؿ مالؾ كالشافعي في القديـ كأحمد:  ال انيقوؿاؿ

: عرض األدلة

: استدلكا بأدلة مف السنة كالقياس: أدلة القوؿ األوؿ

اًئشىةى : أما السنة .1 َأيُّرَما اْمرََأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِف ): قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو رضي ا عنيا فعىٍف عى
َوِليِّنَيا َفِنَكاُحَيا  َباِطٌؿ َفِنَكاُحَيا َباِطٌؿ َفِنَكاُحَيا َباِطٌؿ َفِإْف َدَخَؿ ِبَيا َفَمَيا اْلَمْيُر ِبَما اْسَتَحؿَّن 

. (3) (ِمْف َفْرِجَيا

 الصداؽ لممرأة بالدخكؿ في النكاح الفاسد بكؿ حاؿ كلـ أثبت قد إف النبي : وجو الداللة
يحكـ لمزكج بالرجكع بو عمى أحد، فثبكت المير كعدـ رجكع الزكج عمييا في النكاح الصحيح 

. (4)أكلى

فإف الزكج قد استكفى بدؿ المير كىك الكطء فال يرجع بو عمى غيره قياسان : وأما القياس .2
. (5)عمى المبيع إذا كاف معيبان فأكمو فإنو ال يرجع عمى البائع بالثمف 

: كاستدلكا بأدلة مف األثر كالمعقكؿ: أدلة القوؿ ال اني

أيما رجؿ تزكج امرأة بيا جنكف أك جذاـ   ): قاؿ:  فعف عمر بف الخطاب: أما دليؿ األ ر .1
. (6)(أك برص فمسيا فميا صداقيا، كذلؾ لزكجيا غـر عمى كلييا

                                                           

 . (293-16/286)تكممة المجمكع  : ؛ المطيعي(3/366) شرح فتح القدير (1)
 (. 5/113)كشاؼ القناع: ؛ البيكتي(293-16/286)تكممة المجمكع: ؛ المطيعي(291-2/285)الشرح الكبير: الدردير(2)
إركاء الغميؿ : كصححو األلباني، انظر(1102، ح 3/407باب ال نكاح اال بكلي، / كتاب النكاح) سننو / الترمذم: أخرجو(3)
(6/243 .) 
 (. 92-5/90)األـ  : الشافعي (4)
  (.7/585)المغني : ؛ ابف قدامة(92-5/90)األـ : ؛ الشافعي(3/37)شرح فتح القدير  (5)
: ، كضعفو األلباني، انظر(1097، ح2/526باب ما جاء في الصداؽ كالحباء، / كتاب النكاح) المكطأ / مالؾ: أخرجو(6)

 (. 6/328)إركاء الغميؿ 
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بأف العاقد قد ضمف لمزكج سالمة الكطء؛ فإذا لـ تتحقؽ السالمة : واستدلوا مف المعقوؿ .2
. (1)كاف لمزكج الرجكع بالمير عميو 

: الترجيح

ما أراه راجحان ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني مف رجكع الزكج عمى مف غرَّه 
: بالمير، لألسباب التالية

أك يككف عف اجتياد منو،  إف األثر الكارد عف عمر يحتمؿ أف يككف سمعو مف النبي  .1
ف كاف عف فإف كاف سمعو مف النبي   كاف لو حكـ المرفكع ككجب المصير  إليو، كا 

اجتياد منو فيك قكؿ صحابي كلـ يعرؼ لو مخالؼ مف الصحابة، بؿ قد ثبت أنو قضى بو 
.  فقياء الصحابة فكاف إجماعان مفعمي كابف عباس، كىؤالء 

إف الحديث الذم استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ لـ يكف الزكج فيو مغركران بؿ قد تزكج  .2
المرأة كىك يعمـ أف ىذا الزكاج بال كلي فكاف شريكان ليا في اإلثـ، فال يكافأ عمى فعمو بأف 

يجعؿ لو حؽ الرجكع بالمير، كىك قد استكفى حقو بالكطء، أما في حالة التغرير فإف الزكج 
رى قد دِّلس عميو بما لك عممو لما أتـ النكاح فيثبت لو الرجكع عمى مف غره سكاء  غرِّ  بو كي

 .كاف الكلي أـ الزكجة
: مف يرج  عميو الزوج

: سبؽ أف ذكرت أنكاع الغار، كسأبيف اآلف بالتفصيؿ أحكاـ الرجكع عمى الغار بحسب نكعو

فإف الزكج يرجع عميو بالمير لألثر السابؽ عف : إذا كاف الغار ىو الولي أو وكيمو: أوالً 
، لكف يشترط أف يككف الكلي عالمان بالعيب، كتعمد كتمانو عف الزكج، فإف كاف الكلي غائبان  عمر

سكاء كاف في سفر أك لـ يكف كلكنو ممف ال يخالط الزكجة بحيث يخفى عميو عيبيا كابف عـ كنحكه 
فال يرجع عميو الزكج بشيء، ىذا إف كاف التغرير في أمر ظاىر يمكف معرفتو قبؿ الدخكؿ، أما ما 

. (2)ال يمكف معرفتو إال بالدخكؿ فيستكم فيو الكلي القريب كالبعيد فال يرجع الزكج عمييما بشيء 

                                                           

 (. 7/585)المغني  : ابف قدامة (1)
 (. 9/345)الحاكم الكبير  : ؛ الماكردم(291-2/285)الشرح الكبير  : الدردير (2)
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ف كانكا جماعة كغركه  ذا كاف الذم غرىا كلييا كىك كاحد رجع عميو بجميع المير، كا  كا 
ف عمـ بعضيـ بالتغرير كلـ يعمـ بو البعض اآلخر، ففي تضمينيـ  جميعيـ رجع عمييـ بالسكية، كا 

: كجياف

يرجع عمى الجميع، ألف الجميع زكجكه، كحقكؽ األمكاؿ في العمد كالسيك : األوؿوجو اؿ
. سكاء

 .(1)يرجع عمى العالـ منيـ دكف الجاىؿ؛ ألف العالـ ىك الذم غره :  ال انيلوجوا

كلعؿ الكجو الثاني ىك األكفؽ كاألنسب لمقكاعد كاألصكؿ، حيث إف التغرير لـ يقع مف الجاىؿ مف 
األكلياء حتى يقاؿ أنو أخطأ، كييحكـ عميو بالتعكيض، كفي تضميف العالـ منيـ كفاية كتعكيض 

 .لصاحب الحؽ

: إذا كاف الغار ىو الزوجة أو شاركت الولي بالتغرير:  انياً 

فقد تككف الزكجة عقدت بنفسيا كحكـ بصحة النكاح حاكـ فإف غررت بالزكج رجع الزكج 
ف اشتركت مع الكلي بأف حضرت مجمس العقد ككتمت ىي ككلييا فالزكج مخير  عمييا كحدىا، كا 
بالرجكع عمى أييما شاء ثـ يرجع الكلي عمييا كال ترجع ىي عمى الكلي، فإف لـ تحضر مجمس 
العقد فال رجكع لمكلي عمييا ألنيا لـ تدلس، كالكلي ىك الذم دلس عمى الزكج، كمف حجتيا أف 

. (2)لك حضرت مجمس العقد ما كتمت عيبي : تقكؿ

كقد اختمؼ العمماء في حالة رجكع الزكج عمى الزكجة بالمير، ىؿ يرجع بجميع المير أك 
: إلى كجييفيترؾ بعضو 

. (3)يرجع بجميع المير كما في حالة الكلي :  األوؿوجواؿ

                                                           

المغني  : ؛ ابف قدامة(293-16/286)تكممة المجمكع : ؛ المطيعي(291-2/285)الشرح الكبير : الدردير (1)
(7/423 .) 
 .نفس الجزء كالصفحة:  المراجع السابقة(2)
 .نفس الجزء كالصفحة: المراجع السابقة (3)
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يترؾ ليا مف المير أقؿ ما يجكز أف يككف ميران، كيرجع عمييا بباقيو لئال :  ال انيوجواؿ
. (1)يصير مستبيحان لبضعيا بغير بذؿ 

فإذا كاف لـ يدفع ليا مف المير شيئان فعمى الكجو األكؿ ال يدفع ليا شيئان منو، كعمى الكجو 
. (2)الثاني يدفع ليا أقؿ ما يمكف أف يسمى ميران 

 الذم أثبت  الثاني، كذلؾ جمعان بيف حديث النبي كجوما أراه راجحان ىك اؿ: الرأي الراجح
. المير لممرأة بالدخكؿ كبيف الرجكع بالتغرير، كذلؾ بإثبات أقؿ الميكر لممرأة

: كقد اختمؼ الفقياء في أقؿ ما يمكف أف يككف ميران 

فذىب الشافعية كالحنابمة إلى أف أقؿ الميكر غير مقدر بؿ يصمح كؿ ما يمكف أف يككف 
 .(3)ثمنان أك مبيعان أك أجرة أك مستأجران ما داـ متمكالن كلو قيمة 

. (4)كذىب الحنفية إلى أف أقؿ ما يمكف أف يككف ميران ىك عشرة دراىـ 

. (5)كذىب المالكية إلى أف أقؿ ما يمكف أف يككف ميران ىك ربع دينار أك ثالثة دراىـ 

 األكؿ حيث لـ يرد دليؿ صريح بتحديد أقؿ المير، كتقدير المير يختمؼ قكؿكالراجح ىك اؿ
. مف مكاف آلخر أك زماف آلخر فيقدره القاضي حسب المكاف كالزماف

: إذا كاف الغار وليًا غير خاص تولى العقد:  ال اً 

فيرجع عميو الزكج بالمير إال إذا أخبر الزكج أنو كلي غير خاص أك عمـ الزكج ذلؾ، إال 
. (6)إذا ضمف لو السالمة مف العيب أك غيره مما يعد تغريران فيرجع عميو حينئذ 

                                                           

 .نفس الجزء كالصفحة: المراجع السابقة (1)
 (. 293-16/286)تكممة المجمكع  : ؛ المطيعي(291-2/285)الشرح الكبير  : الدردير(2)
 (. 8/5)المغني : ؛ ابف قدامة(3/220)مغني المحتاج : الشربيني(3)
 (. 2/275)بدائع الصنائع  : الكاساني (4)
  (.429-2/428)الشرح الصغير (5)
 (. 7/585)المغني : ابف قدامة؛ (293-16/286)تكممة المجمكع  : ؛ المطيعي(291-2/285)الشرح الكبير : الدردير(6)
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: إذا غره أجنبي لـ يتوؿ العقد: رابعاً 

فال يرجع الزكج عميو ألنو غركر بالقكؿ فقط، ككاف عمى الزكج أف يبحث عف حاؿ تمؾ 
 .(1)المرأة قبؿ العقد 

: الرجوع بالمير في حالة التغرير المتقدـ عمى العقد

عمى عندىـ ذكرت سابقان أف الشافعية ال يركف التغرير المتقدـ مؤثران عمى العقد، لكنو يؤثر 
المير، فيرجع الزكج عمى مف غره بالمير، كال يشترط في الشرط اتصالو بالعقد، فمك قاؿ الرجكع 

ذا لـ  فالنة حرة أك بكر في معرض الترغيب في النكاح، ثـ زكجيا بككالة أك كالية فيك تغرير، كا 
 .(2)يقصد بقكلو تحريض الزكج أك التغرير بو، ثـ صدؼ بعد مدة أف زكجو إياىا لـ يكف ىذا تغريران 

 

: العدة:  ال اً 

اتفؽ الفقياء عمى أف غير المدخكؿ بيا ال عدة عمييا سكاء في فرقة  مف طالؽ أك فسخ 
. (3)أك لعاف أك غيره 

َِ ﴿: قكلو تعالى: كدليؿ ذلؾ َٖ ٔو ُِ ََ آَوٍُٕا ِإَذا ٌََكِحُتُي اِلُىِؤٔوٍَأت ُثٖي َطمَِّكُتُىٕ َٖا َأَّٖٗا الَّٔرٖ

َٖ َسَساّحا َدٔىّٗما ُِ ََٔسسُِّحٕ  َٖ ُِ ٕٚ َتِعَتٗدٌََّٔا َفَىتُِّعٕ َِ ٔعٖد َٖ ٔو َٖ َفَىا َلُكِي َعمَِِّٗ ُِ ُِ َتَىٗسٕ  (4)﴾ َقِبِن َأ

كاتفقكا أيضان عمى كجكب العدة عمى المدخكؿ بيا في الفسخ بسبب التغرير، كاستدلكا عمى 
: ذلؾ بالقياس كالمعقكؿ

                                                           

  .نفس الجزء كالصفحة: المراجع السابقة( 1)
 (. 5/521)ركضة الطالبيف : النككم (2)
 (. 7/580)المغني  : ؛ ابف قدامة(306-1/305)النتؼ في الفتاكل  : السغدم (3)
 (. 49)آية : األحزاب (4)
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فقد قاسكا المفسكخ نكاحيا عمى المطمقة المدخكؿ بيا بجامع حصكؿ الكطء : أما القياس
. (1)في نكاح صحيح، فكما تثبت العدة ىناؾ تثبت العدة ىنا 

قالكا بأف العدة تككف استبراءن لمرحـ لمتأكد مف خمكىا مف الحمؿ، كال فرؽ في : والمعقوؿ
. (2)ذلؾ بيف الفسخ أك الطالؽ إذا كانا بعد الدخكؿ

: واختمفوا في وجوب العدة عمى زوجة مف ال يتصور وطؤه كالعنيف إلى قوليف

. (3)تجب العدة، كذىب إليو الحنفية كالحنابمة : القوؿ األوؿ

 .(4)ال تجب العدة، كذىب إليو المالكية كالشافعية كالظاىرية : القوؿ ال اني

: سبب الخالؼ

الخالؼ ىنا ىك ذاتو الخالؼ في مسألة كجكب المير المرأة مف ال يتصكر كطؤه كأنيا 
. (5)مبنية عمى مسألة الخمكة الصحيحة، كقد سبؽ بيانيا في ىذا البحث 

: عرض األدلة

: كاستدلكا بأدلة مف األثر كاإلجماع كالمعقكؿ: أدلة القوؿ األوؿ

: األدلة مف األ ر واإلجماع: أوالً 

ٍيًديُّكفى : ، قاؿعف زرارة بف أكفى .1 مىفىاءي الرَّاًشديكفى اٍلمى ى اٍلخي ٍف أىٍغمىؽى بىابان، أىٍك  قىضى  أىنَّوي مى
بىًت اٍلًعدَّةي  ى  ًسٍتران فىقىٍد كىجىبى اٍلمىٍيري كىكىجى . (6)أىٍرخى

                                                           

 (. 7/585)المغني  : ؛ ابف قدامة(306-1/305)النتؼ في الفتاكل  : السغدم (1)
 (. 7/585)المغني  : ؛ ابف قدامة(3/191)بدائع الصنائع  : الكاساني (2)
(.  8/62)المغني  : ؛ ابف قدامة(4/300)فتح القدير  :  ابف اليماـ(3)
 (. 10/256)المحمى  : ؛ ابف حـز(3/384)مغني المحتاج : ؛ الشربيني(2/674) الشرح الصغير (4)
 . مف ىذا البحث ( 103 ص)انظر  (5)
، (16960 ، ح4/235أغمؽ الباب كأرخى الستر فقد كجب الصداؽ، : مف قاؿ/ كتاب النكاح) مصنفو / ابف أبي شيبة: أخرجو (6)

  (.6/356)إركاء الغميؿ : كصححو األلباني، انظر
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إف قضاء الخمفاء بأف الخمكة تكجب المير كالعدة كاشتيار ذلؾ مف غير إنكار : وجو الداللة
. (1)ىك كاإلجماع 

: األدلة مف المعقوؿ:  انياً 

إف عقد النكاح عقد عمى المنافع، كالتمكيف منو يقـك مقاـ االستيفاء في األحكاـ، كالحكـ 
 .(2)معمؽ عمى الخمكة التي ىي مظنة الدخكؿ 

: كدليميـ  مف الكتاب: أدلة القوؿ ال اني

ُِ ﴿: قاؿ تعالى .1 َِ َقِبِن َأ َٖ ٔو ُِ ََ آَوٍُٕا ِإَذا ٌََكِحُتُي اِلُىِؤٔوٍَأت ُثٖي َطمَِّكُتُىٕ َٖا َأَّٖٗا الَّٔرٖ

َٖ َسَساّحا َدٔىّٗما ُِ ََٔسسُِّحٕ  َٖ ُِ ٕٚ َتِعَتٗدٌََّٔا َفَىتُِّعٕ َِ ٔعٖد َٖ ٔو َٖ َفَىا َلُكِي َعمَِِّٗ ُِ . (3)﴾ َتَىٗسٕ

إف اآلية قد دلت بمنطكقيا عمى عدـ كجكب العدة عمى الزكجة غير المدخكؿ : وجو الداللة
 .(4)بيا، كزكجة العنيف أك الخصي غير مدخكؿ بيا فينطبؽ عمييا الحكـ في اآلية 

: الترجيح

 فال تجب العدة عمى  كطؤهكأرجح ىنا ما رجحتو في مسألة المير لزكجة مف ال يتصكر
: امرأة مف ال يتصكر كطؤه، لما يمي

إف القكؿ بالخمكة الصحيحة يمكف أف يككف صحيحان في حالة مف يتصكر كطؤه إذ الخمكة 
حينئذ تقـك مقاـ الدخكؿ، كألف الدخكؿ أمر غير منضبط كال يمكف الشيادة عميو أقيمت الخمكة 

. مكانو

أما في حالة مف ال يتصكر كطؤه فالعمة التي أقيمت فييا الخمكة مقاـ الدخكؿ غير مكجكدة 
 .فال تثبت العدة لمزكجة في ىذه الحالة

                                                           

 (. 5/151)كشاؼ القناع : البيكتي (1)
 (. 5/151)كشاؼ القناع : البيكتي(2)
 (. 49)آية : سكرة األحزاب (3)
 (3/384)مغني المحتاج : الشربيني(4)
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: النفقة: رابعاً 

 :كسأتحدث عف النفقة ضمف ىذه النقاط

. نفقة المرأة المعتدة مف الفسخ بسبب التغرير -أ 

. نفقة المرأة في كقت التأجيؿ -ب 

 .نفقة عالج المرأة المعيبة أك المريضة -ج 

 :كفيما يمي تفصيؿ الحديث عف كؿ منيا

: كتختمؼ نفقتيا بككنيا حائالن أـ حامالن : نفقة المرأة المعتدة مف الفسخ بسبب التغرير -أ 
 :الً ئنفقة المعتدة مف الفسخ إذا كانت حا .1

: تحرير محؿ النزاع
 اتفؽ الفقياء عمى كجكب النفقة لممعتدة الرجعية، لكنيـ اختمفكا في كجكبيا لممعتدة غير 

 :الرجعية سكاء مف فسخ أك طالؽ إذا كانت حائالن إلى قكليف

. (1)ليس ليا نفقة، كذىب إليو جميكر الفقياء المالكية كالشافعية كالحنابمة :  األوؿقوؿاؿ

. (2)تجب ليا النفقة، كذىب إليو الحنفية :  ال انيقوؿاؿ

: سبب الخالؼ

االختالؼ في صحة حديث فاطمة بنت قيس، فمف صححو رأل عدـ كجكب النفقة لمحائؿ،  .1
. كمف لـ يصححو رأل كجكب النفقة لمحائؿ

االختالؼ في عمة النفقة ىؿ ىي الحمؿ أـ العدة، فمف رأل أف العمة الحمؿ ذىب إلى عدـ  .2
. (3)كجكب النفقة لمحائؿ، كمف رأل أف العمة العدة ذىب إلى كجكبيا 

                                                           

 (. 5/113)كشاؼ القناع : ؛ البيكتي(92-5/90)األـ  : الشافعي (1)
 (. 3/610)الدر المختار  : ؛ الحصكفي(73-3/69)شرح معاني اآلثار : الطحاكم (2)
 (. 73-3/69)شرح معاني اآلثار  : الطحاكم (3)
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: عرض األدلة

: كاستدلكا بأدلة مف السنة، منيا: أدلة القوؿ األوؿ

ِإنَّنَما السُّرْكَنى َوالنَّنَفَقُة ِلْمَمْرَأِة ِإَذا َكاَف ِلَزْوِجَيا َعَمْيَيا ):  قاؿعف فاطمة بنت قيس أف النبي  .1
. (1 )(َرْجَعةٌ 

إف عمة كجكب النفقة لممرأة ىي إذا كاف مف حؽ الزكج إرجاعيا في العدة، : وجو الداللة
. (2) نفقةليا عميوكما داـ ال يحؽ لمزكج إرجاعيا في عدة الفسخ إذ تبيف منو بو، لـ يكف 

ٍفًص  .2 ٍمًرك ٍبفى حى ٍبًد المًَّو أىفَّ أىبىا عى بىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ًميِّ ٍبًف أىًبي عىٍف عي رىجى مىعى عى  ٍبًف اٍلميًغيرىًة خى
ًقيىا كىأىمىرى طىاًلبو  ًف فىأىٍرسىؿى ًإلىى فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو ًبتىٍطًميقىةو كىانىٍت بىًقيىٍت ًمٍف طىالى  ًإلىى اٍليىمى

ا لىًؾ ًمٍف نىفىقىةو ًإالَّ أىٍف  ًبيعىةى ًبنىفىقىةو فىقىاالى لىيىا كىالمًَّو مى يَّاشى ٍبفى أىًبي رى اًرثى ٍبفى ًىشىاـو كىعى لىيىا اٍلحى
اًمالن فىأىتىٍت النًَّبيَّ  ا فىقىاؿى تىكيكًني حى . (3 )(اَل ِإالَّن َأْف َتُكوِني َحاِماًل ):  فىذىكىرىٍت ذىًلؾى لىوي قىٍكلىييمى

 صرح بعدـ كجكب النفقة لممبتكتة كخص مف ذلؾ المبتكتة الحامؿ فتجب إف النبي : وجو الداللة
. ليا النفقة

 :كاستدلكا بأدلة مف الكتاب كالمعقكؿ :أدلة القوؿ ال اني

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

َٖ﴿: قكلو تعالى .1 ََ َحِىَمُّ َٖ َحٖتٜ ََٖضِع َٖ ُأَٔلأت َحِىٍن َفأٌَِٔفُكٕا َعمَِِّٗ ُِ ُك  .(4)﴾ َِٔإ

   إف ا قد أكجب النفقة لممبتكتة الحامؿ، كيحتمؿ أف يككف إيجاب النفقة ليا:وجو الداللة

                                                           

السمسمة الصحيحة، : ، كصححو األلباني، انظر20968، ح 24/382المعجـ الكبير، / الطبراني: أخرجو (1)
 . 1711، ح 4/288
 (. 7/585)المغني  : ابف قدامة (2)
 . حديث صحيح، انظر نفس المرجع: ، كقاؿ األرناؤكط27378، ح (6/414)مسنده / أحمد: أخرجو (3)
 (. 6)جزء اآلية : سكرة الطالؽ (4)
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 مف أجؿ الحمؿ حيث إف ما تتغذل بو األـ يتغذل بو الطفؿ، كيحتمؿ أف تككف كجبت لعمة
العدة، فإذا قمنا إف العمة ىي الحمؿ فإف الطفؿ إذا كاف لو ماؿ مف ميراث أك ىبة أك غيره لـ 
تجب نفقتو عمى األب، فمك كاف لمحمؿ أخ مف أمو كمات كىي في العدة ثـ كلد الطفؿ ككرث 
لـ يكف لألب أف يرجع بنفقتو عميو فدؿ عمى أف النفقة لمحامؿ ال لمحمؿ، ثـ لـ يقؿ أحد بأف 
نفقة الحامؿ تزيد عمى نفقة الحائؿ إف كانت ممف تجب ليا نفقة، فثبت بذلؾ أف عمة النفقة 

 .(1)ىي العدة كليس الحمؿ، كالحامؿ كالحائؿ في العدة سكاء فتثبت ليا النفقة 

يدؿ عمى قصر النفقة في اآلية بأف تقييد كجكب النفقة بقيد حمؿ المرأة : اعترض عمييـ
عمى ذكات األحماؿ، بدليؿ أف ا عز كجؿ حيف ذكر السكنى كاف األمر عامان في جميع المطمقات 
سكاء كانت حامالن أك حائالن، فمما قيد النفقة بكجكد الحمؿ كاف األمر مقصكران عمى البائف الحامؿ، 

ال لما كاف لمتقييد فائدة ككالـ ا عز كجؿ منزه عف أف يككف بال فائدة . كا 

: األدلة مف المعقوؿ:  انياً 

إف الفرقة إذا كانت مف قبؿ الزكج كاف ليا النفقة ألنيا ليست بسبب منيا فكانت كالطالؽ، 
أما إف كانت مف قبؿ الزكجة فألنيا فرقة بغير معصية كفرقة االرتداد أك الزنا بابف الزكج مثالن فيذه 

فرقة لمعصية ال تستحؽ عمييا النفقة، أما الفرقة بحؽ كتخمؼ الكفاءة أك كجكد العيب فيي فرقة 
 .(2)بحؽ فتستحؽ عمييا النفقة 

: الترجيح

بعد عرض األدلة، يتبيف بكضكح رجحاف ما ذىب إليو الجميكر مف عدـ كجكب النفقة 
: لمحائؿ المعتدة مف فسخ، لألسباب التالية

. قكة األدلة كصراحتيا في الداللة عمى المطمكب؛ كعدـ كركد اعتراضات عمييا .1

                                                           

 (. 73-3/69) شرح معاني اآلثار : الطحاكم (1)
 (. 3/212)بدائع الصنائع  : الكاساني (2)
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إف النفقة إنما كجبت لمحامؿ ألجؿ الحمؿ، فإذا لـ تكف المفارقة لزكجيا حامالن كلـ تكف لو  .2
عمييا رجعة فال مكجب لنفقتيا إذ النفقة إما أف تجب لمحمؿ بدليؿ ما كرد في القرآف 

ذا كاف كذلؾ لـ تجب النفقة لممعتدة مف الفسخ إذا  كالسنة، أك تجب الحتماؿ الرجعة، كا 
 .كانت حائالن 

 
 :نفقة المعتدة مف فسخ إذا كانت حامالً  .2

: تحرير محؿ النزاع
اتفؽ الفقياء عمى كجكب النفقة لممطمقة الحامؿ سكاء كانت رجعية أـ بائنة، لكنيـ اختمفكا 

 :في كجكب النفقة لمحامؿ إذا كانت معتدة مف فسخ، عمى قكليف

: اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف

تجب النفقة ليا، كقاؿ بو الحنفية كالمالكية كالشافعية في قكؿ كالحنابمة في : القوؿ األوؿ
. (1)ركاية

. (2)ال نفقة ليا، كىك قكؿ عند الشافعية : القوؿ ال اني

االختالؼ في عمة النفقة ىؿ ىي الحمؿ أـ العدة، فمف رأل أف العمة الحمؿ : سبب الخالؼ
. ذىب إلى كجكب النفقة لمحامؿ، كمف رأل أف العمة الرجعة ذىب إلى عدـ كجكبيا

: عرض األدلة

: كاستدلكا بأدلة مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ: أدلة القوؿ األوؿ

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

                                                           

؛ (3/177) أسنى المطالب: ؛األنصارم(5/90)األـ:؛الشافعي(515-2/514)الشرح الكبير:؛ الدردير(3/212)بدائع الصنائع:الكاساني(1)
 (. 5/465)كشاؼ القناع: البيكتي

 (. 3/177) أسنى المطالب  : ؛ األنصارم(5/90)األـ  : الشافعي(2)
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َٖ﴿: قكلو تعالى .1 ََ َحِىَمُّ َٖ َحٖتٜ ََٖضِع َٖ ُأَٔلأت َحِىٍن َفأٌَِٔفُكٕا َعمَِِّٗ ُِ ُك . (1)﴾ َِٔإ

إف ا أمر باإلنفاؽ عمى المعتدة الحامؿ، كىي عامة في جميع أنكاع : وجو الداللة
. المعتدات سكاء مف طالؽ رجعي أك بائف أك فسخ

: األدلة مف السنة:  انياً 

ًميِّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو  .1 رىجى مىعى عى ٍفًص ٍبًف اٍلميًغيرىًة خى ٍمًرك ٍبفى حى ٍبًد المًَّو أىفَّ أىبىا عى بىٍيًد المًَّو ٍبًف عى عىٍف عي
اًرثى  ًقيىا كىأىمىرى لىيىا اٍلحى ًف فىأىٍرسىؿى ًإلىى فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو ًبتىٍطًميقىةو كىانىٍت بىًقيىٍت ًمٍف طىالى ًإلىى اٍليىمى
اًمالن  ا لىًؾ ًمٍف نىفىقىةو ًإالَّ أىٍف تىكيكًني حى ًبيعىةى ًبنىفىقىةو فىقىاالى لىيىا كىالمًَّو مى يَّاشى ٍبفى أىًبي رى ٍبفى ًىشىاـو كىعى

ا فىقىاؿى فىأىتىٍت النًَّبيَّ  . (2 )(اَل ِإالَّن َأْف َتُكوِني َحاِماًل ):  فىذىكىرىٍت ذىًلؾى لىوي قىٍكلىييمى

إف الحديث يدؿ بمنطكقو عمى كجكب النفقة لممعتدة الحامؿ، كفاطمة بنت : وجو الداللة
قيس كانت معتدة مف طالؽ بائف فيقاس عمييا المعتدة مف الفسخ أيضان بجامع االعتداد مف نكاح 

. الرجعة لمزكج عمى كمتييماكجكب صحيح، كعدـ 

: األدلة مف المعقوؿ:  ال اً 

إف الحمؿ تابع لمزكج، فيمزمو اإلنفاؽ عميو، كال يمكنو ذلؾ إال باإلنفاؽ عمى أمو فتجب ليا 
 (3)النفقة كما تجب ليا أجرة الرضاع 

: أدلة القوؿ ال اني

إف الزكجة قد خرجت مف محؿ التمتع، كلـ يعد : كقد استدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ فقالكا
 .(4)لزكجيا عمييا رجعة فال تجب ليا النفقة 

                                                           

 . 6جزء اآلية : سكرة الطالؽ(1)
 . حديث صحيح، انظر نفس المرجع: ، كقاؿ األرناؤكط27378، ح (6/414)مسنده / أحمد: أخرجو (2)
 (. 9/140)المغني  : ابف قدامة (3)
 (. 3/177) أسنى المطالب  : األنصارم (4)



  آثار التعرير على عػد النكاح والحػوق المترتبظ عليه                                        : الغصل الثالث                                     

    

 
 
 
 

 

119 

 

: الترجيح

ما أراه راجحان ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ مف كجكب النفقة لممعتدة الحامؿ مف 
: الفسخ، كذلؾ لألسباب التالية

. صراحة األدلة النقمية كقكتيا كعدـ كركد االعتراضات عمييا .1
إف الحمؿ تابع لمزكج، كيجب عمى الزكج اإلنفاؽ عمى كلده كال يككف ذلؾ إال باإلنفاؽ عمى  .2

. األـ
إف النفقة تجب لمحمؿ ال لمحامؿ، بدليؿ أف المرأة إذا كانت حائالن لـ تجب ليا النفقة، فدؿ  .3

. ذلؾ عمى أف النفقة مف أجؿ  الحمؿ فتجب نفقتو عمى كالده
إف نفقات الحامؿ أكثر مف غيرىا، خاصة في زماننا إذ تحتاج لمرعاية الطبية كالجسمية مما  .4

 .يكمفيا ماالن زائدان عف الحاجة الطبيعية، فتجب ىذه الكمفة عمى األب
 

: نفقة المرأة في وقت التأجيؿ -ب 

في بعض العيكب كاألمراض قد يحكـ القاضي بالتأجيؿ حتى يتـ العالج، أك في حالة 
. اإلعسار بالمير قد يؤجؿ الزكج حتى يأتي بالمير

ففي مدة التأجيؿ التي يضربيا القاضي تجب لمزكجة النفقة حيث إنيا محبكسة لمنافع 
زكجيا، كلـ تمتنع عنو لغير عذر شرعي، ثـ إنيا في عداد الزكجات، كال تخرج عف ككنيا زكجة 

 .(1)حتى يحكـ القاضي بالفسخ، لذا تجب ليا النفقة باتفاؽ الفقياء 

 

 

                                                           

: ؛ ابف قدامة(92-5/90) األـ : ؛ الشافعي(2/282)حاشيتو : ؛ الدسكقي(3/212)بدائع الصنائع : الكاساني (1)
 (. 9/285)المغني  
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: نفقة عالج المرأة المعيبة أو المريضة -ج 

اتفؽ الفقياء عمى أف نفقة عالج الزكجة غير كاجبة عمى زكجيا حتى لك كاف مرضان طارئان 
: ، كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو تعالى(1)كقع بعد العقد، إال إذا كاف ذلؾ مف الزكج تفضالن كتكرمان 

﴿ُْ ُٓ المَّ ٍُِٗٔفِل ٔوٖىا آَتا ُْ َفِم ْٔ ِزِشُق َِ ُقٔدَز َعمَِٗ ََٔو  ْٔ َِ َسَعٔت ٕٛ ٔو ٍُِٗٔفِل ُذٔ َسَع . (2)﴾ ٔل

إف الكاجب عمى الزكج ىي النفقة المعركفة الدائمة مف طعاـ كشراب، كليست : وجو الداللة
. (3) نفقة عارضة انفقة العالج مما يدخؿ فييا ألنو

كقد ذكرت سابقان أنو إذا احتاجت المرأة لعالج مرضيا أك عيبيا الذم يفسخ بو النكاح كجب 
تمبية ذلؾ كاالنتظار حتى تنتيي مدة العالج إذا لـ يترتب عمى الزكج ضرر مف ذلؾ، كنفقة العالج 

في ىذه المدة ال تجب عمى الزكج اتفاقان، كذلؾ أف الزكج قد دفع المير مقابؿ االستمتاع كالكطء 
. كىك ال يتمكف مف استيفاء حقو إال عند تماـ العالج، فتككف النفقة كاجبة عمى المرأة

كعميو فإذا كانت الزكجة رتقاء مثالن، أك بيا عيب أك مرض مما يمنع االستمتاع كينفر 
الزكج، كاحتاجت لنفقة العالج فيي نفقة غير كاجبة عمى الزكج ألف تسميـ نفسيا سميمة لمزكج كاف 

 .(4)مقابؿ ما دفعو مف مير، فتتحمؿ ىي نفقات العالج 

 

 

 

                                                           

المغني  : ؛ ابف قدامة(7/211)نياية المحتاج : ؛ الرممي(2/510)حاشيتو: ؛ الدسكقي(4/16)البدائع : الكاساني (1)
(9/285 .) 
 . 7جزء اآلية : سكرة الطالؽ (2)
: ؛ البيكتي(9/231)المغني : ؛ ابف قدامة(2/511)حاشيتو : ؛ الدسكقي(4/20)بدائع الصنائع : الكاساني (3)

 (. 5/463)كشاؼ القناع 
 (. 92-5/90) األـ  : ؛ الشافعي(2/282)حاشيتو : الدسكقي (4)
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 :السكنى: خامساً 

 :كيختمؼ حكميا في حالة الحمؿ أك عدمو

: السكنى لممعتدة مف الفسخ إذا كانت حامالً  - أ

اتفؽ الفقياء عمى كجكب السكنى لمحامؿ المبتكتة أثناء العدة سكاء كانت معتدة مف طالؽ 

َٖ ): كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى، (1)أك فسخ  ُِ ََٔلا ُتَضاٗزٔ ُِٔدٔدُكِي   َِ َِ حَُِٗح َسكٍَُِتِي ٔو َٖ ٔو ُِ َأِسٔكٍُٕ

َٖ . (2)(ٔلُتَضُِّٗكٕا َعمَِِّٗ

اآلية صريحة في كجكب السكنى لكؿ معتدة سكاء مف طالؽ رجعي أك بائف : وجو الداللة
أك مف فسخ، كال يخرج منيا إال ما أخرجو الدليؿ، كىي المعتدة البائنة إذا كانت حائالن، كسيأتي 

. بيانو في المسألة التالية

 :السكنى لممعتدة مف الفسخ إذا كانت حائالً  - ب
: تحرير محؿ النزاع

 بعد اتفاؽ الفقياء عمى كجكب السكنى لممبتكتة الحامؿ، اختمفكا في كجكبيا لممبتكتة الحائؿ، 
 :سكاء كانت معتدة مف فسخ أـ طالؽ عمى قكليف

،  كذىب كىك قكؿ عمر كابنو كابف مسعكدليا السكنى ما دامت في العدة، :  األوؿقوؿاؿ
 .(3)إليو الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة في ركاية 

ليس ليا سكنى، كىك قكؿ عمي، كابف عباس، كجابر، كعطاء، كطاكس، :  ال انيقوؿاؿ
ليو ذىب الحنابمة في الصحيح  سحاؽ، كأبي ثكر، كداكد، كا  كالحسف كعكرمة، كميمكف بف ميراف، كا 

. (4)عندىـ 

                                                           

 (. 9/289)المغني  : ابف قدامة (1)
 (. 6)جزء اآلية : سكرة الطالؽ (2)
 (. 9/289)المغني  : ؛ ابف قدامة(2/164)الميذب  : ؛ الشيرازم(4/192)شرح مختصر خميؿ : ؛ الخرشي(4/16)البدائع  (3)
  (.9/361)اإلنصاؼ : ؛ المرداكم(9/289)المغني  : ابف قدامة (4)
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: سبب الخالؼ

َٖاالختالؼ في تأكيؿ القرآف، فمف رأل أف قكلو تعالى ﴿ .1 ِّ َِ ُبُٕٗٔت َٖ ٔو عاـ في ﴾ ال ُتِخِسُدِٕ

. كؿ مطمقة أكجب السكنى لمبائف، كمف رآه خاصان في الرجعية لـ يكجب السكنى ليا
 فمف رأل صحتو لـ ير لمبائف  رضي ا عنيااالختالؼ في صحة حديث فاطمة بنت قيس .2

. سكنى، كمف لـ ير صحتو أكجب ليا السكنى
، فمف رآه خاصان بيا لعمة مكجكدة فييا  رضي ا عنيااالختالؼ في تأكيؿ حديث فاطمة .3

. أكجب السكنى لمبائف، كمف رآه معمالن بعمة عدـ الرجعة لـ يكجب السكنى ليا
 أنو أكجب السكنى لممعتدة البائف،  تعارض الركايات عف الصحابة، فقد ركم عف عمر .4

 .الحديث أف ال سكنى لممعتدة البائفرضي الو عنيا بينما ركت فاطمة 

: عرض األدلة والمناقشة

: كاستدلكا بأدلة مف الكتاب كالسنة: أدلة القوؿ األوؿ

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

َٖ﴿: قاؿ ا تعالى .1 ِّ ََ ٔلٔعٖدٔت ُِ َٚ ٔاٖتُكٕا  ََٖأَّٖٗا الٍٖيٗب ِإَذا َطمَِّكُتُي الٍََساَء َفَطمُِّكٕ ََٔأِحُصٕا الٔعٖد

ُِ َٖأٔتنَي ََ إالَّ َأ َٔاَل َِٖخُسِد  َٖ َِ ُبُٕٗٔتِّ َٖ ٔو ٕٛ اهلَل َزٓبُكي ال ُتِخِسُدِٕ ٕٛ ُوبٍَٖٗ . (1)﴾ ٔبَفأحَص

إف ا تعالى قد نيى عف إخراج المطمقات مف بيكتيف كلـ يفرؽ بيف مطمقة : وجو الداللة
ذا كاف كذلؾ تبيف كجكب السكنى لممعتدة البائنة سكاء كانت معتدة مف طالؽ أك  رجعية أك بائنة، كا 

. فسخ

بأف اآلية إنما كردت في المعتدة الرجعية أما البائنة فال سكنى ليا، إذ إف : اعترض عميو
السكنى تجب لمف لزكجيا عمييا رجعة، أما مف ليس عمييا رجعة فال غرض في حبسيا بدليؿ قكلو 

                                                           

 . 1اآلية : سكرة الطالؽ (1)
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 كقد بيف العمماء أف المقصكد (ّااَل َتِدِزٙ َلَعٖن اهلَل ُِٖحٔدُخ َبِعَد َذٔلَك َأِوس) : تعالى في آخر اآلية

. (1)بذلؾ الرجعة 

: األدلة مف السنة:  انياً 

كنت مع األسكد بف يزيد جالسان في المسجد األعظـ، كمعنا الشعبي، : عف أبي إسحاؽ، قاؿ .1
لـ يجعؿ ليا  ، أف رسكؿى ا  رضي ا عنيافحدَّث الشعبيُّ بحديث فاطمة بنت قيسو 

ٍيمىؾى تيحدِّث بمثؿ ىذا؟ : سكنى كال نفقة، ثـ  أخذ األسكد كفأ ًمف حصى، فحصبو بو، فقاؿ كى
سينَّةى نبيِّنا:  قاؿ عمر ًفظىٍت أىٍك نىًسيىٍت ! الى  نىٍتريؾي ًكتىابى اً كى ًلقكؿ امرأة ال نىٍدًرم لىعىمَّيىا حى

ََ ِإالَّ َأُ ﴿: لىيىا السٍُّكنىى كالنَّفىقىةي قاؿ ا عز كجؿ َٔال َِٖخُسِد  َٖ َِ ُبُٕٗٔتِّ َٖ ٔو ُِ ال ُتِخِسُدٕ

ٕٛ ٕٛ ُوبٍَّٗ . (2)﴾َٖأٔتنَي ٔبَفأحَص

قد قاؿ إف مف السنة السكنى لمف بانت مف زكجيا، كىذا الكالـ   إف عمر : وجو الداللة
ذا تعارضت ركاية عمر في حكـ المرفكع إذ نسبو إلى النبي مف عمر   مع ركاية فاطمة، كا 

.  (3) ال سيما كأف معو ظاىر القرآف  قدمت ركاية عمررضي ا عنيا

كسيأتي االعتراض عمى استدالليـ بيذا األثر عند الحديث عمى حديث فاطمة بنت قيس 
 .في أدلة القكؿ الثاني

: كاستدلكا بأدلة مف الكتاب كالسنة: أدلة القوؿ ال اني

: األدلة مف الكتاب: أوالً 

َٚ ٔاٖتُكٕا اهلَل ﴿: قاؿ ا تعالى .1 ََٔأِحُصٕا الٔعٖد  َٖ ََ ٔلٔعٖدٔتِّ ُِ ََٖأَّٖٗا الٍٖيٗب ِإَذا َطمَِّكُتُي الٍََساَء َفَطمُِّكٕ

                                                           

 (. 5/524)زاد المعاد  : ابف القيـ (1)
 (. 1480، ح 2/1114باب المطمقة ثالثان ال نفقة ليا، / كتاب الطالؽ) صحيحو /مسمـ : أخرجو (2)
 (. 5/529)زاد المعاد  : ابف القيـ (3)
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َٔٔتِمَك ُحُدُٔد   ٕٛ ٕٛ ُوبٍَٖٗ ُِ َٖأٔتنَي ٔبَفأحَص ََ إالَّ َأ َٔاَل َِٖخُسِد  َٖ َِ ُبُٕٗٔتِّ َٖ ٔو َزٓبُكي ال ُتِخِسُدِٕ

ُْ ال تِدِزٙ لعَن اهلل ُِٖحٔدُخ بِعد ذٔلَك َأِوسّا َِ ََٖتَعٖد ُحّدَٔد اهلٔل َفَكِد َظَمي ٌِفَس ََٔو . (1)﴾ اهلٔل 

إف ا أمر األزكاج الذيف ليـ عند بمكغ األجًؿ اإًلمساؾي كالتسريحي بأف ال : وجو الداللة
، فدؿَّ عمى جكاز إخراج مف ليس لزكجيا  يف أف ال يىٍخريٍجفى ييخرجكا أزكاجيـ ًمف بيكتيـ، كأمر أزكاجى

ى إحداثيو ﴾ ال َتِدِزٙ َلَعٖن اهلَل ُِٖحٔدُخ َبِعَد ذٔلَك َأِوسّا﴿: إمساكييا بعدى الطالؽ بقكلو كاألمر الذم ييرجى

. (2)ىك المراجعة : ىاىنا

: األدلة مف السنة:  انياً 

ككاف أنفؽى  أنيا طىمقيا زكجيا في عيًد رسكؿ ا :  رضي ا عنياعف فاطمة بنت قيس .1
، فإف كانت لي نفقةه  كا أليٍعًممىفَّ رىسكؿى ا : فمما رأت ذلؾ، قالت، عمييا نفقةن دكنان 

ف لـ تكيف لي نفقةه، لـ آخٍذ منو شيئان، قالت ني، كا  فذكرتي ذلؾ لرسكؿ : أخذتي الذم  ييصًمحي
. (3) (اَل َنَفَقَة لِؾ َواَل ُسْكنى) : ، فقاؿى ا 

إنَّنما النَّنَفَقُة والسُّرْكنى ِلْممرأِة إذا كاف  ): قاؿ ليا كفي بعض ركايات الحديث أف النبي 
. (4) (ِلزوِجيا َعمْييا الّرْجعةُ 

إف فاطمة بنت قيس رضي ا عنيا قد كانت بانت مف زكجيا بدليؿ بعض : وجو الداللة
ثنا): ركايات الحديث كالتي فييا أنيا قالت كًميَّ طىمَّقىيىا ثىالى ٍفصو اٍلمىٍخزي ٍمًرك ٍبفى حى  كقد  (5 )(إف أىبىا عى

 فقضى بعدـ كجكب السكنى ليا، كقد ركم الحديث بركايات كثيرة كبأسانيد أخبرت بذلؾ النبي 
                                                           

 (. 1)اآلية : سكرة الطالؽ (1)
 (. 5/527)زاد المعاد  : ابف القيـ(2)
 (. 1480، ح 2/1114باب المطمقة ثالثان ال نفقة ليا، / كتاب الطالؽ) صحيحو /مسمـ : أخرجو(3)
السمسمة الصحيحة، : ، كصححو األلباني، انظر(20968، ح 24/382) المعجـ الكبير / الطبراني: أخرجو(4)
 . 1711، ح 4/288
: كصححو األلباني، انظر (2286، ح 1/696باب نفقة المبتكتة، / كتاب الطالؽ) سننو / أبك داكد: أخرجو (5)

 . نفس المرجع
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.  فإذا ثبت ذلؾ تعيف العمؿ بو كالمصير إليو (1)صحيحة 

يث فاطمة بنت قيس، كلخصيا دذكر اإلماـ ابف القيـ االعتراضات عمى ح: اعترض عمييـ
: ما يميفي أربع، كىي ؾ

. ف راكيتيا امرأة لـ تأًت بشاىديًف يتابعانيا عمى حديثياإ: أحديىا

. ف ركايتيا تضمَّنت مخالفةى القرآفإ: الثاني

يا مف المنزؿ لـ يكف ألنو ال حؽَّ ليا في السكنى، بال ألذاىا أىؿى زكجيا إ: الثالث ف خركجى
.  بمسانيا
.  (2)معارضة ركايًتيا بركاية أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب : الرابع

: ما يميكقد فند اإلماـ ابف القيـ ىذه االعتراضات كردىا جميعان، كتمخصييا ؾ

أما االعتراض األكؿ فيك باطؿ كقد أجمع أىؿ العمـ عمى خالفو، فإنو ال خالؼ في قبكؿ 
 صحابية جميمة ثقة  رضي ا عنياذا كانت ثقة سكاء تفردت بالحديث أـ ال، كفاطمةإقكؿ المرأة 

فقيية كقد أخذ عنيا العمماء كثيران مف األحاديث، بؿ إف ىذا الحديث الذم اعترضكا عميو قد 
استنبطكا منو كثيران مف األحكاـ الشرعية، كال كجو لقبكلو في بعض األحكاـ كرده في البعض اآلخر 

 .(3)فإما أف يقبؿ في الجميع أك يرد في الجميع 

، فإف اآلية إما أنيا قد جاءت عامة في كأما االعتراض الثاني كىك أف ركايتيا مخالفة لمقرآف
ما أنيا خاصة في الرجعية كىك األصح  الرجعيات كالبائنات كحينئذ فقد خصصيا حديث فاطمة، كا 

. (4)فالحديث ليس مخالفان لكتاب ا بؿ ىك مكافؽ لو 

                                                           

 . كما بعدىا (5/529)زاد المعاد  : ابف القيـ (1)
 (5/533)زاد المعاد  : ابف القيـ(2)
 .نفس الجزء كالصفحة:  المرجع السابؽ(3)
 (5/536  )المرجع السابؽ( 4)
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كىك أف خركجيا كاف لفحش لسانيا، فيك تأكيؿ باطؿ إذ إف فاطمة : كأما االعتراض الثالث
ذا كانت كما يقكلكف فكيؼ لـ ينكر عمييا النبي  ذلؾ كيعدؿ  مف خيار الصحابة كفضالئيـ، كا 

إنَّنَما السُّركَنى ) بؿ كفي بعض الركايات يصرح بالعمة فيقكؿ ،(ال نفقة لؾ وال سكنى)عنو فيقكؿ 
 فكيؼ نترؾ ىذا المعنى الصريح مف كالـ النبي  (!والنَّنَفقُة ِلمَمْرَأِة إذا َكاَف ِلَزْوِجَيا َعَمْيَيا َرْجَعٌة؟

. (1)كنتأكؿ الحديث بتأكيؿ مكىـك ضعيؼ 

 لركاية فاطمة فقد رده ابف القيـ بأنو ال كىك معارضة ركاية عمر : كأما االعتراض الرابع
: ، كلـ يرد عنو أنو قاؿ بؿ ىك كذب عمى عمر  في ىذا حديث عف النبي يصح عف عمر 

نما الذم صح عنو أف قاؿ(م أحفظت أـ نسيت رال نترؾ كتاب ربنا كسنة نبينا المرأة ال ند ) : ، كا 
. (2) كىك كما سبؽ خالؼ اإلجماع (ال نقبؿ في ديننا قكؿ امرأة)

 فإف األثر قد كبالنظر إلى رد االعتراض الرابع كبعد البحث عف صحة األثر عف عمر 
 كرد في صحيح مسمـ كصححو عمماء الحديث فال مجاؿ لرد إسناده لكف يمكف تأكيمو بأف عمر

 فكاف ال يكاد يقبمو مف أحد إال أف يأتي   كاف مف أكثر الناس احتياطان في حديث رسكؿ ا
 تخكؼ  فكيؼ إذا كاف يعارض ظاىر القرآف، لذا فإف عمر بشاىديف معو سمعاه مف النبي 

   مف معارضة ظاىر القرآف الذم رأل باجتياده أنو يشمؿ جميع المطمقات، ككذا سنة رسكؿ ا
التي لـ ترد فييا حادثة في السكنى لمبائف إال حادثة فاطمة كلـ يجد مف يشيد معيا فمـ يعمؿ 

. بقكليا

 كاف المصير إلى سنة الصريحة مع اجتياد عمر  كعميو فإذا تعارضت سنة النبي 
   قد خالفو مف الصحابة عمي التي تبيف مراد ا عز كجؿ ال سيما كأف عمر  رسكؿ ا 

 .   كىما مف فقياء الصحابة، كال حجة لكالـ أحد بعد كالـ رسكؿ اكابف عباس 

 

 

                                                           

 (5/538  )المرجع السابؽ( 1)
 (. 5/339)زاد المعاد  : ؛ ابف القيـ(9/289)المغني  : ابف قدامة (2)
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: الترجيح

رجحاف ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني مف أف لي بعد عرض األدلة كالمناقشة، يتبيف 
: التاليةالمعتدة البائف ال سكنى ليا، لألسباب 

. قكة أدلتيـ كضعؼ االعتراضات الكاردة عمييا .1
إف القكؿ بعدـ كجكب السكنى لمبائف مكافؽ لمقرآف الكريـ كصريح السنة النبكية، كال تعارض  .2

بيف القرآف كالسنة إذ السنة تخصص عاـ القرآف كتقيد مطمقو لذا كجب الرجكع إلييا ما داـ 
. قد ثبتت صحتيا

إف العمة التي ألجميا كجبت السكنى لممطمقة ىي إمكانية الرجعة كىي كاضحة في قكلو  .3
إنما السكنى والنفقة لممرأة إذا كاف ):  كقكلو(لعؿ ا يحدث بعد ذلؾ أمرًا  ): تعالى

كالحكـ يدكر مع عمتو كجكدان كعدمان، فإذا ارتفعت عمة السكنى في ، (لزوجيا عمييا رجعة
. المعتدة البائف كىي الرجعة رفع عنيا الحكـ كىك كجكب السكنى ليا

كبعد عرض مسألة السكنى لممعتدة مف الطالؽ البائف فإف الفقياء يقكلكف بأف المعتدة مف 
الفسخ كالمعتدة مف الطالؽ البائف بجامع االعتداد مف فرقة في نكاح صحيح فمف أكجب السكنى 
لممعتدة مف طالؽ بائف أكجبيا لممفسكخ نكاحيا كمف لـ يكجبيا لممعتدة مف طالؽ بائف لـ يكجبيا 

 المفسكخ لممفسكخ نكاحيا، إال أف الشافعية في قكؿ مرجكح عندىـ يركف أف ال سكنى لممعتدة
. ، كىك مكافؽ لما رجحتو مف عدـ كجكب السكنى كالنفقة ليا(1)نكاحيا

 

 

 

 

                                                           

 (. 3/177)أسنى المطالب  : ؛ األنصارم(5/91)األـ  : الشافعي (1)
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: حضانة األوالد: دساً سا

اتفؽ الفقياء عمى أف حضانة األطفاؿ لألبكيف ما داما في عقد الزكجية، فإذا افترقا كانت 
. (1)الحضانة لألـ  باتفاؽ ما دامت قد استكفت شركط الحضانة، كلـ يكجد بيا مانع 

: كاستدلكا عمى ذلؾ بأدلة مف السنة كاألثر كالمعقكؿ

 ًإفَّ  يىا رىسيكؿى اً : فقالت امرأة أتت النبي أف فعف عبد ا بف عمرك : أما دليؿ السنة
ـى أىبيكهي  ثىٍدًيي لىوي ًسقىاءن كىزىعى َأْنِت ):  قىاؿى ،نَّوي يىٍنًزعيوي ًمنِّىأى اٍبًني ىىذىا كىافى بىٍطًني لىوي ًكعىاءن كىًحٍجًرم لىوي ًحكىاءن كى

ـْ َتْنِكِحي . (2) (َأَحؽُّر ِبِو َما َل

 م خاصـ امرأتو أـ عاصـ في ابنو منيا إلى أبعف الشعبي أف عمر : ودليؿ األ ر
ٍيره لىوي ًمٍنؾى : "  فقضى أبك بكر ألمو ثـ قاؿبكر ليٍطفييىا خى شىمُّيىا كى يىا كى . (3)  "ًريحي

ق، لكف افألف األـ أحف كأشفؽ عمى كلدىا، كأقرب الناس لمطفؿ ىما أبك: ودليؿ المعقوؿ
األـ أكمؿ شفقة ثـ إف األب لف يتكلى حضانة الطفؿ بنفسو بؿ سيدفعو إلى امرأتو، كأمو أكلى بو 

. (4)مف زكجة أبيو 

ذا كاف كذلؾ فإف العمماء لـ يفرقكا في حضانة الطفؿ بيف فرقة الطالؽ أك فرقة الفسخ،  كا 
. (5)فإف انفسخ النكاح بسبب التغرير ثبتت حضانة األطفاؿ لألـ ما لـ يكف بيا مانع 

                                                           

؛ (3/452)مغني المحتاج : ؛ الشربيني(7/290)االستذكار : ؛ ابف عبد البر(4/41)بدائع الصنائع : الكاساني (1)
 (. 5/496)كشاؼ القناع : البيكتي

 . انظر نفس المرجع: ، كحسنو شعيب األرناؤكط(6707، ح5/182)مسنده  / أحمد: أخرجو (2)
، كضعفو (2273، ح 110-2/109باب الغالـ بيف األبكيف أييما أحؽ بو، )سننو / سعيد بف منصكر: أخرجو (3)

 (. 7/244)إركاء الغميؿ : األلباني، انظر
 (. 9/299)المغني  : ابف قدامة (4)
 (. 5/435)زاد المعاد  : ؛ ابف القيـ(3/55)حاشيتو  : ؛ ابف عابديف(4/44)بدائع الصنائع : الكاساني (5)



 

 

 

 

 

 

 انخاتًة

 .وتتضمف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الباح ة
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الخاتمظ 

: مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا خالؿ البحث

استعماؿ وسائؿ احتيالية قولية أو فعمية أو غيرىا مف ِقبؿ ): التغرير في عقد النكاح ىك .1
الزوج أو الزوجة وأوليائيا أو غيرىـ لخداع العاقد اآلخر ودفعو إلى القياـ بعقد النكاح 

. (بما لـ يكف ليرضى بو بغيرىا

إف الرضا ركف أساسي في كؿ عقد، لذا فإف الشارع قد منع كؿ ما يمكنو أف يخؿ بالرضا  .2
ف التغرير باعتباره  أك يمنع تمامو كرتب عميو بعض األحكاـ بالنسبة لمعقد كالمتعاقديف، كا 

أحد عيكب الرضا حيث إنو يؤثر عمى تماـ الرضا، كقد يسمب العقد لزكمو كاستمراره، كاف 
. لو أثر عمى العقكد بشكؿ عاـ، كعمى النكاح بشكؿ خاص

قد يقع التغرير في ركف النكاح أك شرطو أك كاجباتو أك تكميمياتو كلكؿ نكع مف ىذه األنكاع  .3
. حكمو بحسب حكـ متعمقو

اتفؽ الفقياء عمى حرمة التغرير بكافة أنكاعو، كقد تكاترت نصكص الكتاب كالسنة عمى  .4
. تحريمو

التغرير الكاقع في الركف كالذم يخؿ بو إخالالن تامان يجعؿ العقد كأف لـ يكف فال يعتبر العقد  .5
معو منعقدان كال تترتب عميو آثار العقكد إال في بعض ما رتبو الشارع مف أحكاـ مف ثبكت 

.  الشبيةكطءالمير كلحكؽ الكلد كما في 

عد بعض العمماء الكفاءة شرط صحة كعدىا آخركف شرط لزـك كاعتبرىا البعض مف  .6
في اعتبار الكفاءة نص يرد ت النكاح كتحسينياتو، كىذا األخير ىك الراجح إذ لـ اتكميمي

صحيح، كىذا القكؿ يتفؽ مع قكاعد اإلسالـ التي أرست مبادئ األخكة كعدـ التمييز بيف 
. الناس إال في التقكل
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التغرير في الكفاءة غير مؤثر عمى عقد النكاح إال في بعض خصاليا التي اعتبرىا الشارع  .7
. كىي الديف كالسالمة مف العيكب

 كاختمؼ الفقياء في العيكب التي يفسخ بيا النكاح ىؿ ىي محصكرة في عيكب محددة أ .8
 غير محصكرة، كالراجح أف العيكب غير محصكرة، إذ إنيا معممة بعمؿ معينة، كحيثما ىاأف

. كجدت تمؾ العمؿ ثبت في متعمقاتيا حكـ الفسخ

كؿ عيب في النكاح ثبت الفسخ بو كجب بيانو عند العقد، أما ما كاف مف العيكب دكف ذلؾ  .9
.  فال يجب بيانو كال يعد إخفاؤه تغريران ،مما ال يككف فيو تنفيره بيف الزكجيف

إف أمراض العصر الخطيرة كاإليدز كالزىرم كغيرىا كالتي تيدد حياة اإلنساف كتضر  .10
. بالنسؿ تعد مف العيكب التي ييفسخ بيا النكاح كذلؾ الشتراكيا معيا في العمة

ذا أخمفيا  .11 الشركط المقترنة بعقد النكاح صحيحة عمى القكؿ الراجح كيجب الكفاء بيا، كا 
. الطرؼ اآلخر ثبت لمستحقيا حؽ الفسخ

ظف أحد العاقديف بكجكد بعض الصفات في العاقد اآلخر ال يعطيو حؽ الفسخ إذا تبيف لو  .12
. خالؼ ظنو إال فيما عده الشارع شرطان في النكاح كالكفاءة في الديف كالسالمة مف العيكب

في حالة اشتراط البكارة فإف الحكـ يختمؼ في بعض أجزائو عف باقي الشركط، فالبكر ىي  .13
مف لـ تزؿ بكارتيا بجماع، أما مف زالت بكارتيا بعارض ككثبة أك جراحة أك اعتداء فيي 

. بكر حكمان كليس مف حؽ الزكج فسخ النكاح في ىذه الحالة

ال يجب عمى األب بياف حاؿ ابنتو إذا كانت قد زلت كزنت ثـ تابت لما كرد مف آثار عف  .14
. الصحابة تمنع ذلؾ، كىذا متفؽ مع مبادئ اإلسالـ التي دعت إلى الستر

إذا غرر الزكج  بالزكجة كلـ يؤد ليا ما اتفقا عميو مف مير، كاف لمزكجة حؽ الفسخ قبؿ  .15
 ألف الزكج قد استكفى منفعتو، كيبقى المير دينان ؛الدخكؿ، أما بعد الدخكؿ فميس ليا الفسخ

. في ذمتو كيتخذ القاضي اإلجراءات المناسبة الستيفائو منو
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. تجمؿ المرأة لمخطاب في الحدكد المباحة لمزينة ال حرج فيو، كليس مف التغرير .16

استخداـ بعض طرؽ الزينة المصطنعة كصبغ الشعر بالسكاد أك كصمو أك إخفاء العيكب  .17
.  إذ إنو متضمف لمغش كالتدليس؛الظاىرة بالزينة الصناعية لخداع الخاطب أمر محـر

إذا كاف تزيف المرأة لمخاطب أخفى عيبان منفران مما يفسخ بو النكاح ثبت لمزكج بو حؽ  .18
ف كاف ما أخفتو ال يعدك أف يككف أمران كماليان ال يستحيؿ معو الكطء، كتستقيـ  الفسخ، كا 

.  فميس لمزكج حؽ الفسخ،معو الحياة الزكجية

نية : حتى يككف التغرير مؤثران عمى العقد، ال بد أف تتكافر فيو مجمكعة مف الضكابط، كىي .19
التغرير، كعدـ عمـ الطرؼ اآلخر بالتغرير، كصدكر التغرير مف أحد أطراؼ العقد، كأف 

. يككف التغرير ىك الدافع األساسي لمتعاقد

التغرير السابؽ عمى العقد كالتغرير المقارف لو فيثبت لمطرؼ المغرر بو في الحالتيف حؽ  .20
. الفسخ

جميع حاالت الفسخ بالتغرير تحتاج إلى نظر كاجتياد، لذا ال يجكز الفسخ إال بحكـ الحاكـ  .21
. أك القاضي

إف الفقياء القدامى قد حاكلكا كضع كسائؿ إلثبات العيكب كغيرىا مما يصعب إثباتو  .22
بالشيادة العادية بناءن عمى القرائف التي كانت متكافرة في كاقعيـ، كقرركا أيضان االستعانة 

بأىؿ االختصاص فيما ال يتقنو غيرىـ، لذا فإف خالفيـ في الماضي حكؿ بعض الكسائؿ 
خصصيف الذم قد تصؿ شيادتيـ إلى حد تأمكف اليكـ تالفيو بشيادة األطباء كالخبراء كالـ

. اليقيف

خيار الفسخ لمتغرير يثبت لمستحقو عمى التراخي عمى الرأم الراجح ألنو أمر يحتاج إلى  .23
نظر كتأمؿ فيعطىى العاقداف فرصة إلعادة النظر كفي ىذا مصمحة لمعقد إذا أسقط مف لو 

. الخيار حقو في الفسخ
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. الفرقة بسبب التغرير فسخ ال طالؽ عمى الرأم الراجح .24

. فرقة التغرير ليست مؤبدة عمى الراجح فيجكز لمزكجيف العكدة إلى الزكجية بعقد جديد .25

إمضاء العقد كالرضا بو، كالمكت أك الطالؽ : يسقط خيار التغرير بإحدل الحاالت التالية .26
. قبؿ العمـ بالتغرير، كزكاؿ العيب قبؿ  العمـ بو

ؿ الدخكؿ فال مير لممرأة، أما إذا كاف بعد الدخكؿ با كاف ؽذاتفؽ الفقياء عمى أف الفسخ إ .27
. فيثبت ليا المير كامالن 

اختمؼ الفقياء في حالة فسخ النكاح بعد الدخكؿ ىؿ يثبت مير المثؿ أـ المسمى، كما  .28
إذا كانت الزكجة ىي الغارة أك أكلياؤىا ترد إلى مير مثميا بشرط أال يككف : رجحتو ىك

أكثر مف المسمى، كذلؾ ألف التغرير جاء مف قبميا فال يؤخذ الزكج بجريرتيا، كال يجبر 
ذا كاف الزكج ىك الغار  عمى دفع المسمى لعدـ سالمة العكض الذم بذؿ ألجمو المير، كا 
ثبت لمزكجة المير المسمى في العقد بشرط أال يككف أقؿ مف مير مثميا، ألف الفسخ جاء 

. مف قبمو أك بسببو فال تؤخذ ىي بجريرتو فيثبت ليا ما سمى مف مير

إذا كاف الزكج ممف ال يتصكر كطؤه كالمجبكب كالعنيف فال يثبت لمزكجة المير بالدخكؿ  .29
. عمى الراجح كذلؾ أف الدخكؿ غير متحقؽ ىنا

في حالة ثبكت التغرير كحصكؿ الفسخ بسببو فإف الزكج يرجع بالمير عمى مف غره سكاء  .30
 يترؾ ليا الزكج مف  ىي الغارة الزكجة ككفكاف الكلي أك الزكجة أك الككيؿ، لكف في حالة

.  ميران حتى ال يككف مستبيحان لبضعيا بغير بذؿسمىالمير أقؿ ما يمكف أف م

اتفؽ الفقياء عمى عدـ كجكب العدة عمى المعتدة مف الفسخ إذا كانت غير مدخكؿ بيا،  .31
. كاتفقكا أيضان عمى كجكبيا عمييا إذا كانت مدخكالن بيا

كما رجحتو ىك أنيا إف كانت : اختمؼ الفقياء في كجكب النفقة كالسكنى لممعتدة مف الفسخ .32
. حائالن فال نفقة ليا كال سكنى، أما إف كانت حامالن فميا النفقة كالسكنى
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المرأة التي امتنعت عف زكجيا لعذر شرعي كعنتو أك كجكد عيب بيا كالرتؽ كالقرف،  .33
ككانت في مدة التأجيؿ لمعالج تجب نفقتيا عمى زكجيا كذلؾ لحصكؿ التسميـ منيا فيجب 

 .ليا بدلو كىي النفقة

ك بيا عيب أك مرض مما يمنع االستمتاع كينفر الزكج، أإذا كانت الزكجة رتقاء مثالن،  .34
كاحتاجت لنفقة العالج فيي نفقة غير كاجبة عمى الزكج ألف تسميـ نفسيا سميمة لمزكج كاف 

 .مقابؿ ما دفعو مف مير، فتتحمؿ ىي نفقات العالج

 .عفي حالة فسخ النكاح بسبب التغرير تثبت حضانة األطفاؿ لألـ ما لـ يكف بيا ماف .35
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 فؼرس اآليات: أواًل

 رقـ الصفحة   يةاآل
 40 ............................................﴿أفمف كاف مؤمنًا كمف كاف فاسقًا ال يستووف﴾ 

 40 .......................................................﴿الزَّناِني اَل َيْنِكُح ِإالَّن زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة﴾ 
 35 .....................................................................﴿ِإنَّنَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾ 

ـْ ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَ ى﴾  ـْ َأنِّني اَل ُأِضيُ  َعَمَؿ َعاِمٍؿ ِمْنُك ـْ َربُّرُي  35 ......................﴿َفاْسَتَجاَب َلُي
 45 ....................................................﴿َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍف﴾ 

 ﴾ ـْ َيِحمُّروَف َلُيفَّن ـْ َواَل ُى  38 ..............................﴿َفاَل َتْرِجُعوُىفَّن ِإَلى اْلُكفَّناِر اَل ُىفَّن ِحؿٌّر َلُي
 123 ........................﴿ال ُتْخِرُجوُىفَّن ِمْف ُبُيوِتِيفَّن َوال َيْخُرْجَف ِإالَّن َأف َيأِتيَف ِبَفاِحَشٍة ُمبًيَنٍة﴾ 

ـْ َأْوِلَياُا َبْعٍض﴾   35 ..............................................﴿َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي
ْف َكاَف ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة﴾   68 .....................................................﴿َواِ 

 ﴾ ْف ُكفَّن ُأواَلِت َحْمٍؿ َفَأْنِفُقوا َعَمْيِيفَّن َحتَّنى َيَضْعَف َحْمَمُيفَّن  118، 115 .........................﴿َواِ 
 ﴾  39 ........................................................﴿َواَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّنى ُيْؤِمفَّن
 38 ........................................................﴿َواَل ُتْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَف َحتَّنى ُيْؤِمُنوا﴾ 

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا﴾  ـْ الرَّنُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك  73 .........................................﴿َوَما آتَاُك
ـْ الرَّنُسوُؿ َفُخُذوُه﴾   26 ................................................................﴿َوَما آتَاُك

 3 ......................................................﴿يا أييا االنساف ما غرؾ بربؾ الكريـ﴾ 
 ﴾ َّـن َطمَّنْقُتُموُىفَّن ـُ اْلُمْؤِمَناِت ُ   113، 7،111 ........................﴿َيا َأيُّرَيا الَّنِذيَف آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُت

 57، 24 ..................................................﴿َيا َأيُّرَيا الَّنِذيَف آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد﴾ 
ـْ ِمْف َذَكٍر َوُأْنَ ى﴾   35 ................................................﴿َيا َأيُّرَيا النَّناُس ِإنَّنا َخَمْقَناُك

 ﴾ ـُ الَنَساَا َفَطمِّنُقوُىَف ِلِعدَّنِتِيفَّن  123، 122، 46 ...........................﴿َيَأيُّرَيا النَّنبيُّر ِإَذا َطمَّنْقُت
ـُ الطَّنيِّنَباُت﴾  ـْ ُقْؿ ُأِحؿَّن َلُك  39 .............................................﴿َيْسأَُلوَنَؾ َماَذا ُأِحؿَّن َلُي
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 فؼرس األحاديث: ثانيًا

 رقـ الصفحة   الحديث
 25 ...................................................... (َأْرَبٌ  َمْف ُكفَّن ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا َخاِلًصا )
 25 ............................ (أفال جعمتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس؟ مف غش فميس مني  )
 36 ............. (َأاَل ِإفَّن آَؿ َأِبي َيْعِني ُفاَلًنا َلْيُسوا ِلي ِبَأْوِلَياَا ِإنَّنَما َوِليِّنَي المَّنُو َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَف  )
 32 ................................ (أال ال تزوج النساا إال األولياا، وال يزوجف إال مف األكفاا )
ـَ َحالال ) ـْ ِإال َشْرًطا َحرَّن  56 ............................................ (اْلُمْسِمُموَف َعَمى ُشُروِطِي
 25 ........................................................ (المكر والخديعة والخيانة في النار )
 3 .......................................................................... (اْلُمْؤِمُف ِغرٌّر َكِريـٌ  )
 11 ..................................... (إف أحؽ الشروط أف توفوا بو ما استحممتـ بو العقود )
 37 ....................................................... (إف ا أذىب عنكـ عبية الجاىمية )
 31 ................................................... (ِإفَّن المَّنَو اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْف َوَلِد ِإْسَمِعيؿَ  )
 84 ........................................................ ( َأَجاَز َشَياَدَة اْلَقاِبَمِة َأفَّن النَّنِبيَّن  )
 124 ............................... (إنَّنما النَّنَفَقُة والسُّرْكنى ِلْممرأِة إذا كاف ِلزوِجيا َعمْييا الّرْجعةُ  )
 99 .......................................... (َأيُّرَما اْمرََأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِف َوِليِّنَيا َفِنَكاُحَيا  َباِطؿٌ  )
ـْ َعَمى َأْف َتتَاَبُعوا ِفي اْلَكِذبِ  )  25 ......................................... (َأيُّرَيا النَّناُس َما َيْحِمُمُك
 71 ........................................................ (غيروا ىذا بشيا واجتنبوا السواد )
 26 .................................................................... (اَل َتَمقَّنْوا الرُّرْكَباَف ِلْمَبْي ِ  )
 72 ............................... (َلَعَف المَّنُو اْلَواِشَماِت َواْلُمْسَتْوِشَماِت َوالنَّناِمَصاِت َواْلُمَتَنمِّنَصاتِ  )
 27 .................................... (َلَعَف المَّنُو اْلَواِصَمَة َواْلُمْسَتْوِصَمَة َواْلَواِشَمَة َواْلُمْسَتْوِشَمةَ  )
 66 ..... (ما مف رجؿ ينكح امرأة بصداؽ وليس في نفسو أف يؤديو إلييا إال كاف عند ا زانيا )
 36 ..................................................... (َىَذا َخْيٌر ِمْف ِمْؿِا اأْلَْرِض ِمْ َؿ َىَذا  )
 71 ............................................. (يكوف قـو يخضبوف في آخر الزماف بالسواد )
 46 ...................................................... (َوِفرَّن ِمْف اْلَمْجُذوـِ َكَما َتِفرُّر ِمْف اأْلََسدِ )
 46 .......................................................... (َأَتَرْوَف ُفاَلًنا ُيْشِبُو ِمْنُو َكَذا َوَكَذا)
ـْ ِبِو اْلُفُروجَ )  60 ،56،58 ............................... (َأَحؽُّر الشُّرُروِط َأْف ُتوُفوا ِبِو َما اْسَتْحَمْمُت
وُىفَّن ِلُتَضيِّنُقوا َعَمْيِيفَّن ) ـْ َواَل ُتَضارُّر ـْ ِمْف ُوْجِدُك  121 ..................... (َأْسِكُنوُىفَّن ِمْف َحْيُث َسَكْنُت
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 33 .................................................. (اْلَعَرُب َبْعُضَيا َأْكَفاٌا ِلَبْعٍض، َقِبيَمٌة ِبَقِبيَمةٍ )
 25 ........................................................(المؤمف غر كريـ والفاجر خب لئيـ)
 14 ................................ (إف ا وض  عف أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا عميو)
 35 ................................... (إف ربكـ واحد وأباكـ واحد وال فضؿ لعربي عمى أعجمي)
 73 ............... ( َقاَؿ َلَعَف المَّنُو اْلَواِصَمَة َواْلُمْسَتْوِصَمَة َواْلَواِشَمَة َواْلُمْسَتْوِشَمةَ َأفَّن َرُسوَؿ المَّنِو )
 128 .............................................................. (أنت أحؽ بو ما لـ تنكحي)
 115 ................................. (إنما السكنى والنفقة لممرأة إذا كاف لزوجيا عمييا رجعة)
 107 .......................................... (َأيُّرَما اْمرََأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِف َوِليِّنَيا َفِنَكاُحَيا َباِطؿٌ )
 33 ............................................................ (تخيروا لنطفكـ وأنكحوا األكفاا)
 31 ................................................ (ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة أِلَْرَبٍ  ِلَماِلَيا َوِلَحَسِبَيا َوَجَماِلَيا)
 61 ........................................................ (َحدَّنَ ِني َفَصَدَقِني َوَوَعَدِني َفَوَفى ِلي)
ْف َكاَف ِماَئَة َشْرطٍ )  56، 55 .......................... (ُكؿُّر َشْرٍط َلْيَس ِفي ِكتَاِب المَّنِو َفُيَو َباِطٌؿ َواِ 
 118، 115 ........................................................... (اَل ِإالَّن َأْف َتُكوِني َحاِماًل )
وُىفّ )  2 ............................................................... (ال َتْطُرقوا النِّنساَا وال َتْغَترُّر
 124 ................................................................... (اَل َنَفَقَة لِؾ َواَل ُسْكنى)
 71 .......................................... (َلْو َكاَف ُأسامُة َجاِرَيًة لحمَّنيُتُو وكسوُتُو حتى ُأنفِّنقوُ )
 2 ........................................ (نيى رسوُؿ ا صمى ا عميو وسمـ عف َبْيِ  الَغَرر)
 2 ......................................................................... (َيْدُخُمني ِغرَّنة الناس)
 24 ........................................ (يطب  المؤمف عمى الخالؿ كميا اال الخيانة والكذب)
وَر َيْعِني اْلَواِصَمَة ِفي الشَّنَعِر ِإفَّن النَّنِبيَّن )   73 ...................................... ( َسمَّناُه الزُّر
 103، 46 ................................................................. (خذي عميؾ  يابؾ)
 71 ...................... (َفَأْفتَاِني ِبَأنِّني َقْد َحَمْمُت ِحيَف َوَضْعُت َحْمِمي َوَأَمَرِني ِبالتَّنَزوُّرِج ِإْف َبَدا ِلي)
 26 ........................ (َلَعَف المَّنُو اْلَواِشَماِت َواْلُمْسَتْوِشَماِت َواْلُمَتَنمِّنَصاِت َواْلُمَتَفمِّنَجاِت ِلْمُحْسفِ )
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 فؼرس المصادر والمراجع: ثالثًا

:  القرآف الكريـ وعمومو: أوالً 
   محمد بف محمد العمادم، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، أبو السعود

 .، بدكف تاريخبيركت– دار إحياء التراث العربي : الناشر
  محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر جامع  الطبري

مؤسسة : أحمد محمد شاكر، الناشر: البياف في تأكيؿ القرآف، المحقؽ
.   ـ2000-  ىػ 1420األكلى، : الرسالة، الطبعة

  سامي بف : أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر، تفسير القرآف العظيـ، المحقؽ ابف ك ير
ىػ 1420الثانية : دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة: محمد سالمة، الناشر

.   ـ1999- 
:   وعمومو الشريؼالحديث:  انياً 
:  كتب المتوف -أ 
  بف حنبؿ أبك عبدا الشيباني، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، الناشر أحمد أحمد :

. ، بدكف تاريخالقاىرة– مؤسسة قرطبة 
   محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة، أبك عبد ا، الجامع المسند البخاري

:   كسننو كأيامو، المحقؽالصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا 
األكلى : دار طكؽ النجاة، الطبعة: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر

. ىػ1422
   ٍكًجردم الخراساني، أبك بكرالبييقي ٍسرى  :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

عبد المعطي أميف قمعجي، : معرفة السنف كاآلثار، المحقؽ .1
، دار (باكستاف- كراتشي )جامعة الدراسات اإلسالمية : الناشركف

، دار الكفاء (دمشؽ- حمب )، دار الكعي (بيركت-دمشؽ )قتيبة 
. ـ1991- ىػ 1412األكلى، : ، الطبعة(القاىرة- المنصكرة )

: الناشر، محمد عبد القادر عطا: سنف البييقي الكبرل، تحقيؽ .2
  .1994 – 1414مكة المكرمة، - مكتبة دار الباز 

   محمد بف عيسى أبك عيسى السممي، الجامع الصحيح سنف الترمذم، الترمذي
أحمد محمد شاكر : بيركت، تحقيؽ– دار إحياء التراث العربي : الناشر
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 .، بدكف تاريخكآخركف
   السيد عبد : عمي بف عمر أبك الحسف البغدادم، سنف الدارقطني، تحقيؽالدارقطني

 – ق1386بيركت، - دار المعرفة :  الناشرم،ا ىاشـ يماني المدف
  .ـ1966

   سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم، سنف أبي داكد، دار أبو داود
 .، بدكف تاريخمحمد محيي الديف عبد الحميد: الفكر، تحقيؽ

  سعيد 
بف منصور 

دار الصميعي، المممكة العربية : سنف سعيد بف منصكر، الناشر
 ىػ  1414: تاريخ النشر، السعكدية، الطبعة األكلى

   ابف أبي
شيبة 

أبك بكر عبد ا بف محمد العبسي الككفي، ميصنؼ ابف أبي شيبة، 
 .، بدكف تاريخمحمد عكامة، طبعة الدار السمفية اليندية القديمة: تحقيؽ

   حبيب الرحمف : أبك بكر بف ىماـ الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، تحقيؽعبد الرزاؽ
 .ق1403بيركت،الطبعة الثانية، – المكتب اإلسالمي: الناشر، األعظمي

   سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـالطبراني: 
حمدم بف :  تحقيؽ،مكتبة العمـك كالحكـ: المعجـ الكبير، الناشر .1

 .1983 – 1404 المكصؿ، الطبعة الثانية، ،عبدالمجيد السمفي
عبد  طارؽ بف عكض ا بف محمد، : المعجـ األكسط، تحقيؽ .2

القاىرة، - دار الحرميف : الناشر، المحسف بف إبراىيـ الحسيني
1415.  

   دار الفكر : محمد بف يزيد أبك عبدا القزكيني، سنف ابف ماجو، الناشرابف ماجو
 .، بدكف تاريخمحمد فؤاد عبد الباقي: بيركت، تحقيؽ– 

   دار إحياء التراث : بف أنس أبك عبدا األصبحي المكطأ، الناشرمالؾ مالؾ
 .، بدكف تاريخمحمد فؤاد عبد الباقي: مصر، تحقيؽ– العربي 

  بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم، صحيح مسمـ،  مسمـ مسمـ
محمد فؤاد عبد : بيركت، تحقيؽ– دار إحياء التراث العربي : الناشر
 .، بدكف تاريخالباقي

  عبد . د: أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف، سنف النسائي الكبرل، تحقيؽ النسائي
– دار الكتب العممية ، الغفار سميماف البندارم، سيد كسركم حسف
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 .1991 – 1411بيركت، الطبعة األكلى، 
  محمد بف عبد ا أبك عبد ا الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف،  النيسابوري

بيركت، – دار الكتب العممية :  الناشر،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيؽ
  .1990 – 1411الطبعة األكلى، 

:  كتب التخريج -ب 
   محمد ناصر الديفاأللباني: 

 .الرياض– مكتبة المعارؼ : السمسمة الصحيحة، الناشر .1
المكتب : إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، الناشر .2

. 1985 – 1405- الثانية : بيركت، الطبعة– اإلسالمي 
   أحمد بف عمي أبك الفضؿ العسقالني، تمخيص الحبير في أحاديث ابف حجر

 المدينة الرافعي الكبير، تحقيؽ السيد عبدا ىاشـ اليماني المدني،
 .1964 – 1384 سنة النشر المنكرة،

  جماؿ الديف أبك محمد عبد ا بف يكسؼ بف محمد، نصب الراية  الزيمعي
: ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، المحقؽ

/ لبناف-بيركت - مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر : محمد عكامة، الناشر
الطبعة األكلى، : السعكدية، الطبعة– جدة - دار القبمة لمثقافة اإلسالمية

.  ـ1997/ىػ1418
:  شروح الحديث -ج 
   أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ البكرم القرطبي، شرح صحيح ابف بطاؿ

مكتبة الرشد ، أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ: الثانية، تحقيؽ: البخارل، الطبعة
  .(ـ2003- ىػ 1423)السعكدية، الرياض - 

  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد العسقالني، فتح البارم،  ابف حجر
عبد العزيز بف عبد ا بف باز كمحب الديف الخطيب، رقـ كتبو : المحقؽ

دار : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: كأبكابو كأحاديثو كذكر أطرافيا
  .، بدكف تاريخالفكر

  دار : أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ، تحفة األحكذم، الناشر المباركفوي
  .، بدكف تاريخبيركت– الكتب العممية 
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  أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف  النووي
بيركت، الطبعة الثانية، – دار إحياء التراث العربي : الحجاج، الناشر

.  ق1392
:  كتب الفقو:  ال اً 
:  المذىب الحنفي - أ
   محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد ا ابف الشيخ شمس البابرتي

دار : الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي، العناية شرح اليداية، الناشر
 .، بدكف تاريخالفكر

   جمعية
المجمة 

مجمة األحكاـ العدلية، تحقيؽ نجيب ىكاكيني، الناشر كارخانو تجارت 
 .، بدكف تاريخكتب

   سنة النشربيركت،دار الفكر،: عالء الديف، الدر المختار، الناشرالحصفكي  :
1386. 

   فخر الديف عثماف بف عمي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، الناشر دار الزيمعي
 .ىػ1313 سنة النشر  القاىرة،الكتب اإلسالمي،

  المبسكط، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي، الناشر السرخسي :
. ـ1993-ىػ1414: بيركت، تاريخ النشر– دار المعرفة 

  أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد، النتؼ في الفتاكل، تحقيؽ  السغدي
المحامي الدكتكر صالح الديف الناىي، الناشر دار الفرقاف، مؤسسة 

 .1984 – 1404 سنة النشر لبناف،-األردف، بيركت-  عمافالرسالة،
  ق1405  بيركت،عالء الديف، تحفة الفقياء، الناشر دار الكتب العممية، السمرقندي 

  .ـ1984– 
   عبد الرحمف بف محمد بف سميماف الكميبكلي، مجمع األنير في شرح شيخي زاده

ممتقى األبحر، خرح آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف المنصكر، الناشر دار 
 .ـ1998- ىػ 1419 سنة النشر لبناف،-بيركتالكتب العممية،

   ابف
عابديف 

حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة، 
 .ـ2000- ىػ1421 سنة النشربيركت،الناشر دار الفكر لمطباعة كالنشر،

   أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الطحاوي
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محمد زىرم ): الحجرم المصرم، شرح معاني اآلثار، حققو كقدـ لو
مف عمماء األزىر الشريؼ، راجعو كرقـ  (محمد سيد جاد الحؽ- النجار 

الباحث بمركز - د يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي : كتبو كأبكابو كأحاديثو
األكلى، : عالـ الكتب، الطبعة: خدمة السنة بالمدينة النبكية، الناشر

.  ـ1994-ىػ1414
  عالء الديف، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر دار الكتاب  الكاساني

  .1982 سنة النشر بيركت،العربي،
  أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشداني، : المرغيناني المرغيناني

.  اليداية شرح بداية المبتدم، الناشر المكتبة اإلسالمية
  عبد ا بف محمكد المكصمي الحنفي، االختيار لتعميؿ المختار، دار  ابف مودود

 . ـ1998/ ىػ 1419: الخير، سنة النشر
  زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، دراسة  ابف نجيـ

دار إحياء التراث العربي، : أحمد عزك عناية الدمشقي، الناشر: كتحقيؽ
. ـ2002-ىػ 1422الطبعة األكلى 

  الشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند، الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ  نظاـ
- ىػ 1411األعظـ أبي حنيفة النعماف، الناشر دار الفكر، سنة النشر 

. ـ1991
  دار الفكر، : كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد، شرح فتح القدير، الناشر ابف اليماـ

  .، بدكف تاريخبيركت
:  كتب المذىب المالكي - ب
   صالح عبد السميع األزىرم، جكاىر االكميؿ شرح مختصر : اآلبياآلبي

خميؿ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، منشكرات محمد عمي 
. 1997 -1418بيضكف، الطبعة األكلى 

   أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي الباجي
بجكار - مطبعة السعادة : القرطبي، المنتقى شرح المكطأ، الناشر

.  ىػ1332األكلى، : محافظة مصر، الطبعة
   أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا الكمبي الغرناطي، ابف جزي
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 .، بدكف تاريخالقكانيف الفقيية
   أبو الحسف

المالكي 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني، تحقيؽ يكسؼ الشيخ 

 .1412 سنة النشر بيركت،محمد البقاعي، الناشر دار الفكر،
   محمد بف عبد ا بف عمي، شرح مختصر خميؿ، الناشر دار الفكر الخرشي

 .، بدكف تاريخ، بدكف تاريخلمطباعة، مكاف النشر بيركت
  أبك البركات أحمد بف محمد بف أحمد الدردير: 

الشرح الكبير، تحقيؽ محمد عميش، الناشر دار الفكر، مكاف  .1
 .، بدكف تاريخالنشر بيركت

الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ،  .2
كباليامش حاشية العالمة الشيخ أحمد بف محمد الصاكم 

 .، بدكف تاريخالمالكي، دار المعارؼ القاىرة
   محمد عرفو، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، تحقيؽ: الدسكقيالدسوقي :

 .محمد عميش، دار الفكر، بيركت، ، بدكف تاريخ
   أبك الكليد محمد بف أحمدابف رشد: 

البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة،  .1
دار الغرب اإلسالمي، : د محمد حجي كآخركف، الناشر: حققو

 . ـ1988-  ىػ 1408الثانية، : لبناف، الطبعة– بيركت 
بداية المجتيد كنياية المقتصد، تنقيح كتصحيح خالد العطار،  .2

إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات، دار الفكر لمطباعة كالنشر 
 . ـ 1995-  ق 1415 لبناف،-بيركتكالتكزيع،

   ابف رشد
الجد 

دار : أبك الكليد محمد بف أحمد القرطبي، المقدمات المميدات، الناشر
.  ـ1988-  ىػ 1408األكلى، : الغرب اإلسالمي، الطبعة

   ابف عبد
 البر

 االستذكار الجامع لمذاىب فقياء :أبك عمر يكسؼ بف عبد ا القرطبي
محمد عمي معكض، الناشر دار -األمصار، تحقيؽ سالـ محمد عطا

 .ـ2000 سنة النشر بيركت،الكتب العممية،
 

  شياب الديف أحمد بف إدريس، الذخيرة، تحقيؽ محمد حجي، الناشر دار  القرافي
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  .ـ1994 سنة النشر بيركت،الغرب،
  بف أنس، المدكنة الكبرل، الناشر دار صادر، مكاف النشر بيركت مالؾ مالؾ ،

 .بدكف تاريخ
  محمد بف عبد الرحمف أبك عبد ا، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ،  الحطاب

  .ق1398 سنة النشر بيركت،الناشر دار الفكر،
  محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم أبك عبد ا، التاج كاإلكميؿ  المواؽ

 .ق1398 سنة النشر بيركت،لمختصر خميؿ، دار الفكر،
  أحمد بف غنيـ بف سالـ المالكي، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد  النفراوي

 .ق1415 سنة النشر بيركت،القيركاني، الناشر دار الفكر،
:  كتب المذىب الشافعي - ج
   محمد محمد . د: زكريا، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، تحقيؽاألنصاري

، 2000–  ق 1422دار الكتب العممية، بيركت، :  دار النشرر،تاـ
 .األكلى: الطبعة

   سميماف بف عمر بف محمد، حاشية البجيرمي عمى شرح منيج : البجيرميالبجيرمي
، الناشر المكتبة اإلسالمية، مكاف النشر (التجريد لنفع العبيد)الطالب 

 .، بدكف تاريختركيا– ديار بكر 
   شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شياب الديف، الرممي

 سنة بيركت،نياية المحتاج إلى شرح المنياج، الناشر دار الفكر لمطباعة،
 .ـ1984- ىػ 1404النشر 

  أبك عبد ا محمد بف إدريس، األـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر  الشافعي
 . ـ1983 ق 1403:  الطبعة الثانيةبيركت،كالتكزيع،

   محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، الناشر الشربيني
 .، بدكف تاريخدار الفكر، بيركت

   إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ أبك إسحاؽ، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، الشيرازي
 .، بدكف تاريخالناشر دار الفكر، بيركت

   شياب الديف أحمد الرلسي، حاشية عميرة، تحقيؽ مكتب البحكث : عميرةعميرة
 .ـ1998- ىػ1419 بيركت،-لبنافكالدراسات،الناشر دار الفكر،
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  أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الحاكم  الماوردي
الشيخ عمي محمد : الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي، المحقؽ

دار الكتب العممية، : الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر- معكض 
.   ـ1999- ىػ 1419األكلى، : لبناف، الطبعة– بيركت 

  م الديف بف شرؼ مأبك زكريا مح النووي
 .، بدكف تاريخالمجمكع شرح الميذب، دار الفكر .1
عادؿ أحمد عبد : ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، المحقؽ .2

، دار الكتب العممية: عمى محمد معكض، الناشر- المكجكد 
 .بدكف تاريخ

منياج الطالبيف كعمدة المفتيف، الناشر دار المعرفة، مكاف النشر  .3
  .، بدكف تاريخبيركت

  شياب الديف أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي بف حجر، تحفة  الييتمي
عبد ا محمكد عمر محمد، : المحتاج بشرح المنياج، دراسة كتحقيؽ

  .، بدكف تاريخ لبناف- بيركت،دار الكتب العممية: الناشر
:  كتب المذىب الحنبمي - د
   منصكر بف يكنس بف إدريسالبيوتي: 

كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، تحقيؽ ىالؿ مصيمحي مصطفى  .1
 .1402 سنة النشر بيركت،ىالؿ، الناشر دار الفكر،

شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى،  .2
 .1996 سنة النشر بيركت، الناشر عالـ الكتب،

   تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ الحراني، أبك العباسابف تيمية: 
: عامر الجزار، الناشر- أنكر الباز : مجمكع الفتاكل، المحقؽ .1

.  ـ2005/  ىػ 1426الثالثة، : دار الكفاء، الطبعة
- محمد عبدالقادر عطا : الفتاكل الكبرل، تحقيؽ كتعميؽ كتقديـ .2

لبناف، – مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت 
ـ 1987- ىػ 1408الطبعة األكلى 

االختيارات الفقيية، الناشر مكتبة الرياض الحديثة، مكاف النشر  .3
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 .، بدكف تاريخالرياض
العقكد، تحقيؽ الشيخ محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية،  .4

 .، بدكف تاريختكزيع مكتبة ابف تيمية القاىرة
   مصطفى السيكطي، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، الناشر الرحيباني

 .ـ1961 سنة النشر دمشؽ،المكتب اإلسالمي،
   شمس الديف أبي عبد ا محمد بف عبد ا، شرح الزركشي عمى الزركشي

عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، : مختصر الخرقي، قدـ لو ككضع حكاشيو
 .ـ2002- ىػ 1423  بيركت،– لبناف الناشر دار الكتب العممية،

  عبد ا بف أحمد المقدسي أبك محمد، المغني في فقو اإلماـ أحمد بف  ابف قدامة
.  1405بيركت، الطبعة األكلى، – دار الفكر : حنبؿ الشيباني، الناشر

  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف القيـ: 
طو عبد الرؤكؼ : إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، تحقيؽ .1

-ىػ1388مكتبة الكميات األزىرية، مصر، القاىرة : سعد، الناشر
. ـ1968

مؤسسة الرسالة، بيركت : زاد المعاد في ىدم خير العباد، الناشر .2
كالعشركف،  السابعة: مكتبة المنار اإلسالمية، الككيت، الطبعة- 

.  ـ1994/ىػ 1415
   عمي بف سميماف أبك الحسف، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ المرداوي

عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ محمد حامد الفقي، الناشر دار 
 .، بدكف تاريخإحياء التراث العربي، بيركت

  محمد بف مفمح المقدسي أبك عبد ا، الفركع كتصحيح الفركع، تحقيؽ أبك  ابف مفمح
  .1418  بيركت،الزىراء حاـز القاضي، الناشر دار الكتب العممية،

:  كتب أصوؿ الفقو: رابعاً 
  عالء الديف عبد العزيز بف أحمد، كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر  البخاري

اإلسالـ البزدكم، تحقيؽ عبد ا محمكد محمد عمر، الناشر دار الكتب 
  .ـ1997- ىػ 1418 سنة النشر بيركت،العممية،

  سعد الديف مسعكد بف عمر، شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف : التفتازاني التفتازاني
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التنقيح في أصكؿ الفقو، تحقيؽ زكريا عميرات، الناشر دار الكتب 
  .ـ1996- ىػ 1416 سنة النشر  بيركت، العممية،

  ـ1999سنة النشر مكة، القكاعد، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز،  ابف رجب.  
   أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر، المنثكر : الزركشيالزركشي

الثانية، : كزارة األكقاؼ الككيتية، الطبعة: في القكاعد الفقيية، الناشر
. ـ1985- ىػ 1405

   ابف عبد
السالـ 

أبك محمد عز الديف السممي، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، الناشر 
 .، بدكف تاريخدار الكتب العممية، مكاف النشر بيركت

   أبك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي، الفركؽ أك أنكار البركؽ في القرافي
أنكاء الفركؽ، تحقيؽ خميؿ المنصكر، الناشر دار الكتب العممية، مكاف 

. ـ1998- ىػ 1418النشر بيركت 
:  كتب عامة: خامساً 
  أبك محمد عمي بف احمد بف سعيد، المحمى تصنيؼ االماـ الجميؿ،  ابف حـز

 .، بدكف تاريختحقيؽ أحمد محمد شاكر، دار الفكر
   محمد بف عمي بف محمد، نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث الشوكاني

، بدكف مكتبة الدعكة اإلسالمية شباب األزىر: سيد األخيار، الناشر
 .تاريخ

  محمد بف محمد أبك حامد، إحياء عمـك الديف، الناشر دار المعرفة، مكاف  الغزالي
  .، بدكف تاريخالنشر بيركت

   أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ ا الحسيني القنوجي
، بدكف دار المعرفة: البخارم، الركضة الندية شرح الدرر البيية، الناشر

 .تاريخ
  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، الطرؽ الحكمية،  ابف القيـ

  .، بدكف تاريخمكتبة دار البياف: الناشر
  ابف حجر، الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر، تـ التحقيؽ كاإلعداد بمركز  اليي مي

الدراسات كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى الباز، الناشر المكتبة العصرية،، 
.  ـ1999- ىػ 1420،بيركت–  صيدا ،مكاف النشر لبناف 
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:  كتب المغة: سادساً 
   أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، النياية في غريب الحديث ابف األ ير

- طاىر أحمد الزاكل : بيركت، تحقيؽ- المكتبة العممية : كاألثر، الناشر
 .ـ1979- ىػ 1399، محمكد محمد الطناحي

   عمى بف محمد الشريؼ، التعريفات، مكتبة لبناف، بيركتالجرجاني .
   دار : إسماعيؿ بف حماد، الصحاح؛ تاج المغة كصحاح العربية، الناشرالجوىري

. 1990يناير - الرابعة: بيركت، الطبعة- العمـ لممالييف
   الطبعة الثانية سكرية،-سعدم، القامكس الفقيي، دار الفكر، دمشؽأبو جيب :

 .م1988 -ه1408
   محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر، مختار الصحاح، تحقيؽ محمكد الرازي

 – ق1415 ،خاطر، الناشر مكتبة لبناف ناشركف،مكاف النشر بيركت
. ـ1995

   محمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد ا التكنسي المالكي، اليداية الكافية الرصاع
، (شرح حدكد ابف عرفة)الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية 

 .ىػ1350األكلى، : المكتبة العممية، الطبعة: الناشر
   محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، تاج العركس مف جكاىر الزبيدي

 .، بدكف تاريخالقامكس، الناشر دار اليداية
  أبك الحسيف  أحمد بف فاًرس بف زكىًريػػٌا، معجـ مقػايػيس الٌمغة، تحقيؽ  ابف فارس

كف، طبعػػة اتحاد الكتاب العرب،  كضبط، عبد السَّالـ محمػػد ىىػػاري
.  ـ2002- ىػ 1423

   الفيروز
 آبادي

محمد بف يعقكب، القامكس المحيط، الناشر مؤسسة الرسالة، مكاف النشر 
 .، بدكف تاريخبيركت

  أحمد بف محمد بف عمي المقرم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  الفيومي
 .، بدكف تاريخلمرافعي، الناشر المكتبة العممية، مكاف النشر بيركت

  معجـ لغة الفقياء، دار النفائس لمطباعة حامد قنيبي. س، دمحمد ركا. د قمعجي ،
.  ـ1988-  ق 1408: لبناف الطبعة الثانية- كالنشر كالتكزيع، بيركت 

    محمد النجار، / حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراىيـ مصطفى مجم
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المغة 
 العربية

، بدكف المعجـ الكسيط، تحقيؽ مجمع المغة العربية، الناشر دار الدعكة
 .تاريخ

  دار صادر : محمد بف مكـر اإلفريقي المصرم، لساف العرب، الناشر ابف منظور –
  .، بدكف تاريخبيركت، الطبعة األكلى

:  كتب معاصرة: سابعاً 
   عمر سميمافاألشقر :

األحكاـ الشرعية المتعمقة بمرض اإليدز، منشكر في كتاب  .1
دار النفائس  ،(88-25ص)دراسات طبية معاصرة 

 .ـ2001،األردف
أحكاـ الزكاج في ضكء الكتاب كالسنة، دار النفائس لمنشر  .2

. ـ1997-ىػ1418كالتكزيع األردف 
   سمية، عقكد الزكاج المعاصرة، إشراؼ د مازف إسماعيؿ ىنية، أحمد بحر

 .ـ2005 بغزة اإلسالمية الجامعة في الشريعة كميةدياب شكيدح، 
   فاركؽ مصطفى، قامكس االيدز الطبي مرض العصر، منشكرات دار خميس

 .1987مكتبة اليالؿ، بيركت، الطبعة األكلى 
   ىػ1409كىبة، الفقو االسالمي كأدلتو، دار الفكر دمشؽ، الطبعة الثالثة الزحيمي-

. ـ1989
   مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي العاـ، دار القمـ دمشؽ، الطبعة األكلى الزرقا

1418-1998 
  بدكف محمد، األحكاؿ الشخصية، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة أبو زىرة ،

 .تاريخ
   عبد الكريـ، المفصؿ في أحكاـ المرأة كبيت المسمـ في الشريعة زيداف

-ىػ1420لبناف، الطبعة الثالثة - بيركت- اإلسالمية، مؤسسة الرسالة
. ـ2000

   الصديؽ
الضرير 

- بيركت - دار الجيؿ :  الناشر الغرر كأثره عمى العقكد،محمد األميف،
. ىػ1410: سنة الطبع- الثانية : الطبعة

   ـ2007التغرير كأثره في العقكد، دار الفكر، عماف، األردف كفاح، الصوري-
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. ىػ1428
   ـ2005ىشاـ عبد الحميد، الجريمة الجنسية، الطبعة األكلى إبريؿ فرج .

 .ىشاـ عبد الحميد فرج- خاص: الناشر
   محمد قدري

 باشا
األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية، محمد قدرم باشا، كشرحو 

لمحمد زيد اإلبياني، دراسة كتحقيؽ مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية، 
- ىػ1427دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، الطبعة األكلى 

.  ـ2006
   عبد المجيد محمكد، الكجيز في أحكاـ األسرة اإلسالمية، مؤسسة المختار مطموب

. 2004،لمنشر كالتكزيع ، القاىرة، مصر
   عبد الحميد، الطب الشرعي كدكره الفني في البحث عف الجريمة، دار المنشاوي

 .، بدكف تاريخالفكر الجامعي
  ىػ1384أبك األعمى، الحجاب، دار الفكر بدمشؽ، الطبعة الثانية  المودودي -

.  ـ1964
:  المجالت والدوريات  والندوات:  امناً 
  عدناف، قكؿ الخبير كحجيتو في إثبات العيب المكجب لفسخ عقد النكاح،  عزايزة

جامعة الزرقاء األىمية، مقدـ إلى ندكة القضاء الشرعي - كمية الشريعة 
في كمية الشريعة كالدراسات " الكاقع كاآلماؿ : في العصر الحاضر

.  ـ13/4/2006-11جامعة الشارقة - اإلسالمية 
   وزارة

األوقاؼ 
كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية : المكسكعة الفقيية الككيتية، صادر عف

 1408مف  )الككيت – الطبعة الثانية، دارالسالسؿ : الككيت، الطبعة– 
– ، كالطبعة األكلى، مطابع دار الصفكة (1992-ىػ1412ـ، 1988– 

(.  ـ1995-  ىػ 1415)مصر
:  مواق  االنترنت: تاسعاً 
   موق  أمراض

 الدـ الورا ية
: الثالسيميا

http: //geneticblooddisorders. info/thalassemia. htm 
   جورسبيديا

القانوف 
 :التغرير

http: //ar. jurispedia. org/index. 

http://geneticblooddisorders.info/thalassemia.htm
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%28tn%29
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php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%Bالمشارؾ 
1%D9%8A%D8%B1_%28tn%29 

  محمكد، األمراض الجنسية كالتناسمية حجازي: 
http://www.dermatologyinfo.net/arabic/book2/subje

ct/subject03.htm                          
   الدورية الطبية

 العربية
: غشاء البكارة

http: //www. arabmedmag. com/general/issue-31-03-
2003/general03. htm 

   الشبكة العربية
لمنساا والوالدة 

 :تحميؿ السائؿ المنكم
http: //www. arabicobgyn. net/doc/semen. htm 

  اإليدز موق  صحة: 
http: //www. sehha. com/diseases/id/aids/aids02. 

htm  
   موق  مركز

 الخبراا
: التياب الكبد الكبائي

 http: //www. experts-center. com/2. htm 
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فؼرس المحتويات: رابطًا  
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  ج ........................................................................ :طبيعة المكضكع: أكالن 
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  ج ................................................................ :أسباب اختيار المكضكع: ثالثان 
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  ق......................................................................المكضكع عند المحدثيف

  ك .......................................................................... منيج الباحثة: سابعان 

  ز ........................................................................... خطة البحث: ثامنان 

 2 ........................................................................... حقيقة التغرير: أكالن 

 2 .................................................................... التغرير في المغة-  أ

 3 ............................................................. التغرير في االصطالح.  ب

 3..................................................تعريؼ التغرير عند العمماء القدامى. 1

 4.............................................................التغرير عند المعاصريف. 2

 5 ......................................................... مصطمحات متعمقة بالتغرير.  ت

 5 ............................................................................ التدليس. 1
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 6 .............................................................................. الغرر. 2

 6 ..............................................................  الفرؽ بيف التغرير كالغرر-

 6 ........................................................................... حقيقة النكاح: ثانيان 

 6 .................................................................... النكاحي في المغةً -  أ

 7 .............................................................. النكاح في االصطالح-  ب

 8 ........................................................... مفيكـ التغرير في عقد النكاح: ثالثان 

 10 ......................................................................... تعريؼ الرضا: أكالن 

 10 .................................................................حكـ الرضا في العقكد: ثانيان 

 12 .................................................................... التعبير عف الرضا: ثالثان 
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 13 ........................................................................... اإلكراه. 1

 14 ............................................................................ الخطأ. 2

 15 ........................................................................... التغرير. 3

 15 ...................................................................................الخالصة
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 18 .......................................... التغرير في مندكبات كتكميميات النكاح: النكع الرابع

 24 ................................................................. الحكـ التكميفي لمتغرير: أكالن 
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 24................................................................أدلة تحريـ التغرير مف السنة

 27 .......................................................... أثر التغرير عمى عقد النكاح: ثانيان 

 27 ......................................................... التغرير في ركف النكاح: النكع األكؿ

 28 ................................................................... أثر ىذا النكع عمى  العقد
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